
Strona 1 protokołu 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XIII sesji. 

 

Data sesji:  30 lipca 2007 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala nr 209. 

Godzina rozpoczęcia sesji: 15.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.15. 

Numery podjętych uchwał: XIII/245/07 – XIII/267/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Ryszard Willner-Paster  i radny Andrzej Zydorowicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Piotr Pietrasz   

 radny Ryszard Willner-Paster 

 radny Andrzej Zydorowicz  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych, 

 nr 2   Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 nr 3   Informacja Prezydenta Miasta o założeniach projektu budżetu  

           i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej na 2008. 

 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1// Marek Chmieliński 

2/  Józef Zawadzki  
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Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 30 lipca  2007r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

      na terenie miasta Katowice. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac i procedury 

uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

8. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o założeniach projektu budżetu i 

kierunkach polityki społecznej i gospodarczej na 2008. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice za lata 2005-

2006. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Brynów - 

Muchowiec w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10 w zakresie 

wprowadzenia funkcji produkcyjno-usługowej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” dla terenu położonego w rejonie ulicy 

Bażantów w Katowicach. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala 

im. Ludwika Rydygiera w Katowicach. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Domowi Dziecka Nr 1 w Katowicach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego 

Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od właściwych organów Policji 

informacji o kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych w 

Katowicach oraz do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-

2011. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

19 Piotrowice-Ochojec. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom  
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     komisji wyborczych do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19     

     Piotrowice-Ochojec. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 

realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice na lata 2005-

2006. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice 

przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach na 2007r. 

19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

        miasta Katowice na 2007r. 

19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków  

        pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w  

       ramach programów operacyjnych w latach 2008-2010 stanowiących wkład  

       własny miasta Katowice.     

19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Cityboard  

        Media Sp. z o.o. o zweryfikowanie dziennych stawek opłat za 1m
2 
  

        powierzchni reklam umieszczonych w pasach drogowych miasta  

        Katowice. 

  19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie  

          Samodzielnego Publicznego Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego w  

          Katowicach „Moja Przychodnia”. 

19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych  

        przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Górnośląskiego  

        Związku Metropolitalnego. 

  19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice  

          do współpracy przy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz Rozwoju dla  

          Działania 3 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model  

          funkcjonowania w sieci współpracy”. 

 19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

         objęcia przez miasto Katowice udziałów w kapitale zakładowym  

         katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna  

         w Katowicach. 

 19h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  

         wierzytelności miasta Katowice w stosunku do Przedsiębiorstwa  

         Widowiskowo – Sportowego „Spodek” Sp. z o. o. w Katowicach z tytułu  

         opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy  

         Al. Korfantego. 

 19i/ Przeniesiony do punktu 6a/ 

 19j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta  

        Katowice do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim oraz  

        Miastem Chorzów w sprawie przygotowania koncepcji i niezbędnych  
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         materiałów dla właściwego zaprezentowania delegacji z ramienia UEFA   

         potencjału województwa śląskiego i stanu zaawansowania prac  

         przygotowawczych związanych z  oczekiwanym przeprowadzeniem na  

         Stadionie Śląskim w Chorzowie meczy w ramach MISTRZOSTW    

         EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO  2012. 

20. Rozpatrzenie skarg:  

- Pani E N 

21. Interpelacje. 

22. Zapytania radnych. 

23. Komunikaty i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady XIII sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Michała 

Lutego, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników 

zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

 

Prowadzący obrady powitał Panie B K i K R  wraz z delegacją młodzieży  

z  I  L.O. i,. M. Kopernika w Katowicach.  

 

Prowadzący obrady na podstawie listy obecności, stwierdził, że obrady są 

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Ryszarda Willner- Pastera  

2/ Andrzeja  Zydorowicza  

 



Strona 5 protokołu 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 29 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Pietrasza. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował na wniosek Prezydenta Miasta 

wprowadzono następujące  zmiany: 

 

1/ dopisanie punktu 6a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( druk sesyjny 

XIII/19i/07). 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

2/ wykreślenie punktu 8 dot. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” i wpisanie w to miejsce 

Informacji Prezydenta Miasta Katowice o założeniach projektu budżetu i 

kierunkach polityki społecznej i gospodarczej na 2008r. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta większością głosów, przy 26 głosach 

„za”,  1 głosie sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

 

3/ dopisanie punktu 19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

4/ dopisanie punktu 19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta 

planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych 

w latach 2008-2010 stanowiących wkład własny miasta Katowice.   

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

  

5/ dopisanie punktu 19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wniosku Cityboard Media Sp. z o.o. o zweryfikowanie 

dziennych stawek opłat za 1m
2 

 powierzchni reklam umieszczonych w 

pasach drogowych miasta Katowice. 
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Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

6/ dopisanie punktu 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta większością głosów, przy 26 głosach 

„za”, braku sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

7/ dopisanie punktu 19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do 

Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

8/ dopisanie punktu 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia miasta Katowice do współpracy przy realizacji projektu 

„Partnerstwo na rzecz Rozwoju dla Działania 3 Wirtualny Inkubator 

Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

9/ dopisanie punktu 19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie objęcia przez miasto Katowice udziałów w kapitale 

zakładowym katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 

w Katowicach. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

10/ dopisanie punktu 19h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności miasta Katowice w 

stosunku do Przedsiębiorstwa Widowiskowo - Sportowego „Spodek” Sp. 

z o. o. w Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 

gruntów położonych przy Al. Korfantego. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

11/ dopisanie punktu 19j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do zawarcia porozumienia z 

Województwem Śląskim oraz Miastem Chorzów w sprawie 

przygotowania koncepcji i niezbędnych materiałów dla właściwego 

zaprezentowania delegacji z ramienia UEFA  potencjału województwa 

śląskiego i stanu zaawansowania prac przygotowawczych związanych z  

oczekiwanym przeprowadzeniem na Stadionie Śląskim w Chorzowie 

meczy w ramach MISTRZOSTW   EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 

2012. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  
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Prowadzący obrady poinformował, że przewiduje przerwę w obradach, po 

punkcie 13, celem przeprowadzenia posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich  

i Społecznych oraz Rewizyjnej. 

 

Wiceprezes Barbara Bartkiewicz reprezentująca Stowarzyszenie Wspierania 

Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla” zwróciła się  

z prośbą o udzielenie głosu na sesji w sprawie konkursów architektonicznych. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie udzieli głosu Pani Prezes, gdyż 

porządek obrad nie przewiduje takiego punktu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zauważył, że wielokrotnie udzielano głosu 

mieszkańcom Katowic na sesji Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawy zawsze związane były  

z porządkiem obrad sesji.  

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XII sesji Rady Miasta 

Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni mogli 

zapoznać się z jego treścią. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił  informację o działaniach Prezydenta 

Miasta Katowice w okresie od 19 czerwca do 27 lipca 2007r. 

 

/Informacja o działaniach Prezydenta Miasta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 6a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                  położonej na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19i/ 07. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady odczytał 

uzasadnienie do projektu uchwały i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/245/07/ 

 

Prowadzący obrady serdecznie podziękował i pogratulował inicjatorom 

nadania nazwy ulicy Marii Goeppert- Mayer w Katowicach -  nauczycielom  

i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika  

w Katowicach. Podziękował za ich pracę włożoną w skompletowanie  

i udostępnienie materiałów o pierwszej,  i jak dotąd jedynej,  noblistce  

z Katowic.  

 

W imieniu społeczności uczniowskiej I L.O. im. Mikołaja Kopernika 

podziękowania dla Rady Miasta Katowice za nadanie nazwy ulicy Marii 

Goeppert- Mayer złożyła uczennica H L.  

Młodzież wręczyła kwiaty Przewodniczącemu Rady Miasta.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac i procedury  

             uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów  

             i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  

             projektowi budżetu. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/7/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/246/07/ 

 

Punkt 8 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o założeniach projektu 

               budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej na 2008. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o założeniach projektu 

budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej na 2008 
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/ Informacja Prezydenta- zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania  

               z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice za  

               lata 2005-2006. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/9/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Gospodarki  Komunalnej oraz 

Rozwoju Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/247/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze  

                dzielnicy Brynów - Muchowiec w Katowicach przy ul.  

                Pszczyńskiej 10 w zakresie wprowadzenia funkcji produkcyjno- 

                usługowej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/10/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan – Chanek 

przedstawiła projekt planu i wyjaśniła, że teren objęty planem przeznaczony jest 

obecnie tymczasowo na cele produkcyjno- usługowe. Będzie przeznaczony na 

usługi nieuciążliwe typu hotelarstwo lub usługi leśne, w związku z położeniem 

w parku leśnym. Planuje się w ramach ustaleń planu przebudowę ulicy i nowy 

zjazd w ramach projektu drogowego.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/248/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  
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               sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  

                zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” dla terenu  

               położonego w rejonie ulicy Bażantów w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/11/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan – Chanek 

przedstawiła projekt planu i wyjaśniła, że teren objęty planem przeznaczony 

będzie pod funkcje mieszkaniowe, a nie jak planowano w obowiązującym 

obecnie  planie pod funkcje logistyczne. Jest to zgodnie z wnioskiem inwestora.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/249/07/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu  

                 Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/12/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/250/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Komunalnego  

                 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/13/07. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu oraz Komisja 

Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/251/07/ 

 

Prowadzący obrady ogłosił przerwę w  obradach sesji o godz. 15.55. 

O godz. 16.20 wznowiono obrady.  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                nadania Statutu Domowi Dziecka Nr 1 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/14/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura  
poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/252/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia  

                 Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od  

                 właściwych organów Policji informacji o kandydatach na  

                 ławników do Sądów Rejonowych w Katowicach oraz do Sądu  

                 Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/15/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XIII/253/07/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia diet dla  

                 przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki  

                 Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/16/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jak wygląda sprawa diet w innych radach 

jednostek pomocniczych. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tak samo  jak w omawianym obecnie 

projekcie uchwały. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/254/07/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących  

               członkom komisji wyborczych do Rady Jednostki Pomocniczej  

               miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/17/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/255/07/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla  

                 Miasta Katowice na lata 2005-2006. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/18/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/256/07/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

               ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu  

               miasta Katowice przyznanej na cele remontowe dla  

               Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

               w Katowicach na 2007r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/257/07/ 

 

Punkt 19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                   w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19a/07 wraz z erratą. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał co w uzasadnieniu do projektu uchwały 

oznacza  „...zapłacenie odsetek za nieterminowe uregulowanie  należności za 

wycinkę drzew w związku z realizowaną inwestycją „ ul. Boh. Monte Cassino II 

etap”. 
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Naczelnik Wydziału Inwestycji Adam Kochański wyjaśnił, że jest to 

inwestycja realizowana w roku 2002. Nastąpiło wówczas opóźnienie  

w uregulowaniu  należności za wycinkę drzew. W stosunku do osoby 

odpowiedzialnej za powstałą sytuację zostały wyciągnięte konsekwencje.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/258/07/ 

 

Punkt 19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  

                  wysokości środków pochodzących z budżetu miasta  

                  planowanych na realizację projektów w ramach programów  

                  operacyjnych w latach 2008-2010 stanowiących wkład  

                     własny miasta Katowice.     

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19b/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/259/07/ 

 

Punkt 19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                  wniosku Cityboard Media Sp. z o.o. o zweryfikowanie  

                  dziennych stawek opłat za 1m
2 
 powierzchni reklam  

                  umieszczonych w pasach drogowych miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19c/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XIII/260/07/ 

Punkt 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

                    w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu lecznictwa  

                    Ambulatoryjnego w  Katowicach „Moja Przychodnia”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19d/07. 

 

Ze względu na brak opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska do projektu 

uchwały, Przewodniczący Rady zaproponował w uzgodnieniu z Panią 

Przewodnicząca Haliną Kańtoch przedstawienie szczegółowego projektu 

uchwały przez Panią Wiceprezydent Krystynę Siejną i  procedowanie  nad 

projektem bezpośrednio na sesji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w związku z prywatyzacją 

Przychodni nr 4 przy ul. Bocheńskiego 38a, zaszła potrzeba dokonania zmian  

w Statucie. Należy także wykreślić wyżej wymienioną przychodnię z rejestru 

podlegających  SP ZLA. Zaszła także potrzeba zmiany siedziby SP ZLA z 

dotychczasowej przy ul. Bocheńskiego na ul. PCK,  w Przychodni nr 3.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/261/07/ 

 

Punkt 19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  

                    Dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do  

                    Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19e/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/262/07/ 

 

Punkt 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta  

                   Katowice do współpracy przy realizacji projektu „Partnerstwo  
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                   na rzecz Rozwoju dla Działania 3 Wirtualny Inkubator  

                   Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci  

                   współpracy”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19f/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że Komisja  na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/263/07/ 

 

Punkt 19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w  

                    sprawie objęcia przez miasto Katowice udziałów w kapitale  

                    zakładowym katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

                    Spółka Akcyjna w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19g/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/264/07/ 

 

Punkt 19h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                    umorzenie wierzytelności miasta Katowice w stosunku do  

                     Przedsiębiorstwa Widowiskowo    – Sportowego „Spodek” Sp. z  

                    o. o. w Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie  

                    wieczyste gruntów położonych przy Al. Korfantego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19h/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XIII/265/07/ 

 

Punkt 19i/ Przeniesiony do punktu 6a/. 

 

Punkt 19j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia  

                   Prezydenta Miasta Katowice do zawarcia porozumienia  

                   z Województwem Śląskim oraz Miastem Chorzów w sprawie  

                   przygotowania koncepcji i niezbędnych materiałów dla  

                   właściwego zaprezentowania delegacji z ramienia UEFA   

                    potencjału województwa śląskiego i stanu zaawansowania prac  

                   przygotowawczych związanych z  oczekiwanym  

                   przeprowadzeniem na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczy  

                   w ramach MISTRZOSTW   EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ  

                   EURO  2012. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/19j/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/266/07/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani  

E N na bezczynność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIII/20/07. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski   poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym  posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIII/267/07/ 

 

Punkt 21 Interpelacje. 

 

Na ostatniej sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie decyzji przekazującej część        

    segmentu ZSO nr 7 na zorganizowanie prywatnej szkoły międzynarodowej. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.07.2007r. 

 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przebudowy strefy Śródmiejskiej  

    Katowic. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z  12.07.2007r. 

 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie remontów, porządków 

     i  poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy Brynów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z  12.07.207r. 

 

4/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie przycięcia krzewów  

     utrudniających widoczność na skrzyżowaniu ul. Kołodzieja z ul. Bielską. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 12.07.2007r. 

 

5/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie skargi mieszkańców 

ul. Matejki. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 11.07.2007r. 

 

6/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie uzupełnienia 

 „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego” o realizację  

     mobilnego systemu monitoringu wizyjnego. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 11.07.2007r. 

 

7/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie powołania instrukcji  

     przechowywania danych pozyskanych z kamer monitoringu wizyjnego  

     w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 11.07.2007r. 

 

8/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie braku miejsc w żłobku miejskim 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 11.07.2007r. 
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje: 

 

1/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie braku miejsc w żłobku miejskim. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z 17.07.2007r. 

 

 

2/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie jubileuszu 100-lecia Nikiszowca 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z 17.07.2007r. 

 

3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie zaprojektowania  

     i skierowania do realizacji budowy oświetlenia boiska treningowego przy  

     ul. 11 listopada w Szopienicach 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z 17.07.2007r 

 

4/ radnej Ewy Kołodziej  i radnego Stanisława Włocha w sprawie 

     rozważenia możliwości zmiany trasy autobusu linii 238, tak aby  

     zatrzymywał się przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii  

     Medycznej oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki  

     w Katowicach Ligocie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z dn. 20.07.2007r 

 

5/  radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy wielokondygnacyjnych  

      budynków mieszkalnych w rejonie Doliny Trzech Stawów w Katowicach 

 

6/  radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie dokonania ekspertyzy  

     budowlanej wiaduktu nad koleją piaskową przy ul. Witosa. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z dn. 20.07.2007r 

 

     7/  radnego Tomasza Szpyrki w sprawie remontu ulicy Gliwickiej 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza  Godlewskiego z dnia  24.07.2007r. 

 

     8/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie remontu ulicy Warszawskiej 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza  Godlewskiego z dnia  25.07.2007r. 

 

     9/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie remontu ulicy Batorego 

 

   10/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie skutecznego rozwiązania  

          problemu bezpiecznego przejścia przez ulicę Kołodzieja wzdłuż  

          zachodniego chodnika ulicy Wolności w kierunku do i z parku miejskiego  

          (bezpieczne dojście do Miejskiego Przedszkola nr 72 oraz do przystanku  

          autobusowego w kierunku do centrum Katowic, a także do Zajazdu pod  

          Wzgórzem Wandy). 
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 11/  radnego Jerzego Forajter w sprawie kontynuacji sprzedaży    

         nieruchomości St. Giszowca. 

 

12/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy 3-piętrowego budynku  

       biurowo-usługowego z parkingiem naziemnym i dwukondygnacyjnym  

       parkingiem podziemnym przy skrzyżowaniu ul. Gawronów i Kormoranów  

       w Katowicach. 

 

13/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie nagannych zachowań właściciela  

       kamienicy przy ul. Młyńskiej 21-23 w Katowicach. 

 

14/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podnajmowania lokali przez  

       Gminę Katowice od Spółdzielni Mieszkaniowych. 

 

15/  radnego Tomasza Szpyrki w sprawie braku klimatyzacji w „Spodku” 

 

16/  radnego Jerzego Forajtera w sprawie zanieczyszczenia potoku Bolinka  

       Południowa 1 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 

1/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie:  

-   przekształcenia mieszkania socjalnego przy pl. Oddziałów Młodzieży  

     Powstańczej 1/6 w pomieszczenia gospodarcze 

-   w sprawie modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” 

-   w sprawie zapewnienia bazy hotelowej niezbędnej do realizacji dużych  

    imprez sportowych np. EURO 2012, 

 

2/ radnego Dariusza Łyczko i radnego Jerzego Forajtera w sprawie  

    częściowej naprawy nawierzchni chodnika przy ulicy Górniczego Dorobku, 

    

3/ radnego Dariusza Łyczko  w sprawie usunięcia płyt azbestowych z elewacji  

    budynku Miejskiego Przedszkola nr 91 przy ul. Adama 33, 

 

4/ radnej Marzeny Sontag  w sprawie założenia studzienki odprowadzającej  

    wody  deszczowe ( burzowe) na dojeździe do posesji mieszkalnej przy ulicy  

    Ligęzy oraz położenie na tym krótkim odcinku nawierzchni asfaltowej, 

 

5/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie protestów przeciwko decyzji  

    o budowie bloków mieszkalnych na rekreacyjnych terenach Doliny Trzech  

    Stawów. 
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Punkt 22 Zapytania radnych. 

 

Radny Piotr Hyla  zapytał jaki jest etap realizacji wypłat nagród  w sporcie 

kwalifikowanym. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wystosowane zostały w tej  

sprawie pisma do klubów sportowych, z terminem odpowiedzi do 31 sierpnia br. 

Prawdopodobnie więc we wrześniu br. zostaną wypłacone nagrody.  

 

Radny Piotr Hyla poprosił o poprawę stanu oświetlenia przy następujących 

ulicach w Giszowcu: przy przystanku autobusowym w kierunku miasta Tychy, 

w kierunku prowadzącym od wymienionego przystanku do KWK „Staszic”, 

przy przystanku autobusowym w kierunku do Katowic, w ciągu 

komunikacyjnym prowadzącym w kierunku do bloku mieszkalnego 

znajdującego się przy ulicy Mysłowickiej 1a/, jak również cała ulica Kolista.  

Ludzie boją się chodzić w tych miejscach do domów, gdyż  jest ciemno  

i niebezpiecznie.  

 

Wiceprezydent Michał Luty zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Stefan Gierlotka zwrócił uwagę na ciągły problem z parkowaniem 

pojazdów pod Urzędem Miasta. Stwierdził, że radni dotychczas nie otrzymali 

kart do parkowania.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że karty nie są jedyną formą rozwiązania 

problemu parkowania.  

 

Radny Stefan Gierlotka odesłał do innych miast, które poradziły sobie  

z problemem parkowania. 

 

Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że miasto chciało wykupić miejsca na 

sąsiednim parkingu. Nie udało się, nie z winy miasta. Przeprosił za całą 

sytuację.  

Stwierdził, że karty do parkowania niczego nie załatwią dopóki nie będzie 

miejsc do parkowania.  

 

Radny Stefan Gierlotka poprosił o wydanie tych kart. 

 

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że będzie to fikcja, gdyż nie ma miejsc 

na których będzie można parkować.  

 

Radna Ewa Kołodziej nawiązała do swojej interpelacji w sprawie 

wybudowania schodów i kładki przez rzekę Kłodnicę. Otrzymała odpowiedź, 
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w której termin realizacji określono na 2012 rok. Zapytała czy można się do 

tego czasu spodziewać jakiegoś rozwiązania  „ na już”.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że takich wniosków można zgłaszać wiele. 

Wszystkie one jednak wymagają nakładu kosztów.  Tymczasem należy się 

skupić na celach strategicznych miasta, które wymagają ogromnych nakładów.   

Dopóki mamy dostęp do środków unijnych, czyli  w największym stopniu do 

2012 roku, musimy wykorzystać tę szansę i współfinansować nimi kluczowe 

cele inwestycyjne miasta. Nie ma więc co rozdrabniać się na małych, choć  

z pewnością istotnych inicjatywach. 

 

Radna Helena Hrapkiewicz nawiązała do remontu ulicy Granicznej. Zapytała 

dlaczego chodnik od ulicy Sikorskiego do „Biprometu”  i Kościoła  jest nie 

remontowany.   

 

Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że są tam nieuregulowane sprawy 

własnościowe. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że sprawa jest opóźniona, gdyż radny 

wnioskował o wyprostowanie ulicy Sikorskiego, która jest niebezpieczna. Wciąż 

czeka na realizację tego wniosku.  

 

Prezydent Piotr Uszok  stwierdził, że istniejący plan nie pozwala na 

wyprostowanie tej ulicy. W związku z tym należy opracować nowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu..  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał, która z przytoczonych odpowiedzi  

w sprawie remontu ulicy Granicznej jest prawidłowa, gdyż na jedno pytanie 

radni otrzymali cztery różne odpowiedzi.  

Przyjmuje, że Pan Prezydent Piotr Uszok był najbliższy właściwej odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to słuszna sugestia.  

 

Radny Dawid Kostempski  w związku z dzisiejszą uchwałą w sprawie 

realizacji planu gospodarki odpadami i zleconym przez miasto badaniem 

„morfologii śmieci”, czyli  tego co wyrzucane jest do kontenerów na odpady,   

zapytał czy miasto ma w swoich planach wybudowanie spalarni śmieci.  

Jaki będzie ewentualny przybliżony koszt takiej inwestycji.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że istnieje problem rozwiązania utylizacji 

odpadów dla całej aglomeracji. Będzie to związane z wdrożeniem projektu, 

który powinien być zrealizowany nie na terenie miasta Katowice. Wynika to  
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z prostej przyczyny, mianowicie, proponowane  lokalizacje nie będą zyskiwały 

akceptacji społecznej. Takie doświadczenia miało już  miasto przy konieczności 

zamknięcia wysypiska przy ul. Leopolda, konieczności wybudowania 

wysypiska przy ul. Żwirowej i konieczności wybudowania spalarni  odpadów 

szpitalnych, którego lokalizacja była kilkakrotnie zmieniana.  

Prezydent uważa, że miasto powinno się włączyć w większy projekt, który ze 

względu na dyrektywy Unii Europejskiej będzie zmuszał miasta do ograniczania 

ilości odpadów deponowanych. Wiadomo, że system selektywnej zbiórki nie 

jest na tyle efektywny, aby pozwolił osiągnąć parametry europejskie. Realizacja 

inwestycji tylko dla miasta Katowice byłaby zbyt kosztowna i nieefektywna 

ekonomicznie. Istnieje więc konieczność podjęcia współpracy z kilkoma 

miastami aby znaleźć lokalizację na taką spalarnię i uzgodnić sposoby 

partycypacji w tym przedsięwzięciu. Być może rozwiązaniem byłoby 

przeniesienie realizacji tej inwestycji na sektor prywatny.  

Dotychczas w kraju trwają dyskusje w zakresie systemu zbiórki odpadów.  

Prezydent odniósł się do wniosku radnego Leszka Piechoty z zeszłego roku 

dotyczącego opodatkowania mieszkańców podatkiem śmieciowym. 

Uporządkowałoby to sytuację i dałoby możliwość powodzenia realizacji dużych 

spalarni w oparciu o sektor prywatny. Póki co brak jest jednak stosownych 

uregulowań prawnych w tym zakresie.   

Ma to jednak sens nie w skali jednego miasta, ale np. całej aglomeracji przy 

udziale  Górnośląskiego  Związku Metropolitalnego. Potrzebne są więc 

instrumenty prawne do realizacji całego przedsięwzięcia. Główną sprawą będzie 

z pewnością regulacja odbioru i transportu odpadów w ramach  całej 

aglomeracji.  

 

Radny Ryszard Willner – Paster zwrócił uwagę na zwiększoną ilość napadów, 

kradzieży i pobić w Szopienicach  i  Dąbrówce Małej. Zapytał jakie działania 

podjęto w celu rozwiązania tych problemów. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że istnieje system rotacyjny dodatkowych 

patroli Policji.  

Zobowiązał się sprawę wyjaśnić i udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy będzie włączone oświetlenie na pętli 

autobusowej w rejonie Tysiąclecia Górnego. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że są to sprawy, które powinny być 

załatwiane na bieżąco, „od ręki”. Zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.   

 

Radna Marzena Sontag odniosła się do swoich interpelacji: w sprawie 

ograniczenia prędkości na ulicy Ligockiej, w sprawie dofinansowania 

wyposażenia placu zabaw przy ulicy Dzierżonia oraz w sprawie oświetlenia ulic 
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Janasa i Ondraszka. Otrzymała odpowiedzi na wyżej wymienione interpelacje, 

tylko, że sprawy do chwili obecnej nie zostały załatwione.  

 

Punkt 23 Komunikaty  i wolne wnioski.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował za bilety stojące na światową Ligę 

Siatkówki. W związku z tym zaproponował aby obrady sesji odbywały się także 

na stojąco, w ramach treningu.  

Co do poruszanej wcześniej sprawy remontu ulicy Sikorskiego, to  nie jest 

wymagana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w bieżącym 

roku weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają na przebudowę tej ulicy 

bez konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radna Ewa Kołodziej  podziękowała Dyrektorowi Zakładu Zieleni Miejskiej 

za terminowe wykonanie ławeczek na zabytkowym mostku w Podlesiu, o co 

radna wnioskowała.  

 

Radny Michał Jędrzejek, podziękował za podłączenie sieci bezprzewodowej  

w sali sesyjnej Rady Miasta.  

Ponadto poinformował, że otrzymał odpowiedź na swój wniosek zgłoszony na 

poprzedniej sesji. Po konsultacjach z Przewodniczącymi Klubów Radnych, jako 

rozwiązanie tego wniosku, zaproponował wybór propozycji zawartej  

w punkcie 3 wspomnianej wyżej odpowiedzi tzn. „ ...utworzenie na 

serwerze internetowym Urzędu Miasta Katowice portalu z informacjami 

dla Radnych Rady Miasta Katowice, dostęp do którego będzie możliwy 

wyłącznie przez upoważnione do tego osoby, po zalogowaniu się  

i umieszczeniu na nim materiałów na sesje i na posiedzenia komisji Rady 

Miasta w formie dokumentów elektronicznych zabezpieczonych przed 

możliwością edycji w formacie PDF”. Przy tym rozwiązaniu istnieje także 

możliwość logowania się do systemu z komputerów stacjonarnych.  

Dodał, że wydaje się, iż w przypadku wybranego rozwiązania nie będą  

konieczne ustalenia z dostawcą usług internetowych.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że trwają prace nad uruchomieniem portalu 

internetowego dla radnych. O szczegółach będzie radnych informował na 

bieżąco.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił aby Przewodniczący Rady nie przerywał 

wypowiedzi radnych, nawet jeżeli zdaniem Przewodniczącego są one nie na 

temat.  

Radny podziękował Panu Prezydentowi ze to, że w dniach kiedy na Stadionie 

Śląskim odbywały się koncerty zagranicznych wykonawców muzyki 

rozrywkowej, zagwarantowano mieszkańcom dodatkową komunikację miejską. 
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Potwierdza to, że jesteśmy przygotowani do realizacji dużych imprez.   

 

Radny Marek Pluta podziękował Panu Prezydentowi za realizację wniosku 

radnego w sprawie przystosowania samochodu będącego w dyspozycji Urzędu 

Miasta do przewożenia osób poruszających się na wózkach.  

Podziękował także Panu Przewodniczącemu Rady za wsparcie w umiejętnym 

pokierowaniu tego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pisma: 

- Instytutu Pamięci Narodowej z 16 lipca 2007r. w sprawie rocznicy Powstania  

   Warszawsiego, 

- Biskupa Ignacego Jeża z lipca 2007r. stanowiące podziękowania za przyznanie  

   tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”, 

- Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z 23 lipca 2007r.  

   wyjaśniające sprawę braku wody w Rudzie Śląskiej w dniach 27.06-  

   2.07.2007r. 

 

Punkt 24 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XIII sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 17.15. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 


