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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XIV sesji. 

 

Data sesji:  30 sierpnia 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.45. 

Numery podjętych uchwał: XIV/268/07 – XIV/301/07. 

Prowadzący obrady:  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Marek 

Chmieliński 

Sekretarze sesji: radny Jerzy Dolinkiewicz i radny Józef Zawadzki   

Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter 

 radny Jerzy Dolinkiewicz  

 radny Józef Zawadzki  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

nr 1 Lista obecności radnych, 

 nr 2   Informacja międzysesyjna Prezydenta Miasta  

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni:  

1/ Adam Depta 

2/ Marcin Krupa 

3/ Leszek Piechota  
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Porządek obrad XIV sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 30 sierpnia   2007r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualizacji  

      Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2007r.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie 

miasta Katowice.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” ( Przychodnia nr 10). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital 

Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” przy ul. Żeromskiego 7. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Miejskiego Murcki w  Katowicach. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej w 

Katowicach.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. 

Ludwika Rydygiera w Katowicach.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. 

Elżbiety w Katowicach.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. 

Emila Michałowskiego w Katowicach.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu, który 

przejmie prawa i obowiązki likwidowanego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w 
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Katowicach. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2007 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Rady 

Miasta Katowice do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 1 wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Hutniczo-

Mechanicznych im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Romualda Mielczarskiego w Katowicach.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 4 wchodzącej w  skład Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu  Szkole 

Policealnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Wojciecha  Korfantego w Katowicach.  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 8 wchodzącej w skład Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach.  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 10 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Policealnej nr 11 Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 
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Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar położony w rejonie ulic: Zgrzebnioka i Kościuszki w Katowicach.  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie 

kościoła Św. Jana i Pawła przy ul. Chorzowskiej w Katowicach.  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów  na 

własność miasta Katowice.   

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Rewital  Sp. z o.o. na 

terenie I-go i II-go Kompleksu Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice  

S.A. oraz  w ulicach: Ks. Mjr Karola Woźniaka, Krakowskiej, 

Roździeńskiej, 11 Listopada i Szopienickiej w Katowicach”.  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Pana L B.  

   34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez miasto  

           Katowice projektu „Klucz do kariery  - program aktywizacji zawodowej  

           i społecznej młodzieży  15-25 lat” w ramach Programu Operacyjnego  

           Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

   34b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez miasto 

          Katowice  projektu „Nowe perspektywy  - program aktywizacji  

          zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami  psychicznymi” w ramach  

          Programu  Operacyjnego  

      Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

 34c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

        założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

        Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach, poprzez  przekazanie  środka  

        trwałego  wytworzonego w ramach zadania  inwestycyjnego pn.:  

        „Bulwary Rawy” Zadanie A – Budowa drogi dojazdowej na odcinku ul.  

         Nowogranicznej do wjazdu na teren Szpitala Elżbietanek wraz  

        z elementami towarzyszącymi. 

   34d/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

          zadań realizowanych w 2007r. ze środków Państwowego Funduszu  

          Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. 

   34e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad  

          ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach  

          chronionych w Katowicach. 

35. Rozpatrzenie skarg:  

- Państwa H i R D  

36. Interpelacje. 
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37. Zapytania radnych. 

38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński otworzył obrady XIV Sesji 

Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, w tym Prezydenta Miasta Katowice Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta 

Michała Lutego, Wiceprezydenta Józefa Kocurka, Wiceprezydenta Arkadiusza 

Godlewskiego oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i 

kierowników zakładów oraz jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli 

mediów. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 

 

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

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter złożył życzenia Komendantowi Straży 

Miejskiej Kazimierzowi Romanowskiemu z  okazji 10 - lecia powołania  Straży 

Miejskiej. Stwierdził, że Rada Miasta docenia, niejednokrotnie ciężką   

i niebezpieczną  pracę  strażników. Złożył za to podziękowania i życzył 

dalszych lat spokojnej i owocnej pracy. 

Przewodniczący Rady wręczył Komendantowi Straży Miejskiej kwiaty.  

 

Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Romanowski podziękował za 

życzenia.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Jerzy Dolinkiewicz  

2/ Józef Zawadzki  
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Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 26 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Przewodniczącego Rady Jerzego Forajtera. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian 

do rozesłanego Państwu radnym porządku obrad: 

 

1. wykreślenie punktu 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania 

opinii pozwalającej na zaliczenie wskazanej drogi do kategorii  dróg 

powiatowych oraz wprowadzenie nowego przebiegu istniejących dróg 

powiatowych położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – 

miasta na prawach powiatu i wpisanie w  to miejsce Rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków przez Rewital Sp. z o.o. na terenie I –go i II-go 

Kompleksu Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. oraz w ulicach: 

Ks. Mjr Karola Woźniaka , Krakowskiej, Roździeńskiej, 11 Listopada i 

Szopienickiej w Katowicach”. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

2. dopisanie punktu 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji 

przez miasto Katowice projektu „Klucz do kariery  - program aktywizacji 

zawodowej i społecznej młodzieży  15-25 lat” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013”. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

3. dopisanie punktu 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji 

przez miasto Katowice  projektu „Nowe perspektywy  - program 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami  psychicznymi”  

     w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 
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4.  dopisanie punktu 34c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego  

     Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach,  

     poprzez  przekazanie  środka trwałego wytworzonego w ramach zadania  

     inwestycyjnego pn.: „Bulwary Rawy” Zadanie A – Budowa drogi  

     dojazdowej na odcinku ul. Nowogranicznej do wjazdu na teren Szpitala  

     Elżbietanek wraz z elementami towarzyszącymi. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

5. dopisanie punktu 34d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2007r. ze środków  

      Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

6. dopisanie punktu 34e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  

      wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Prezydent Miasta Piotr Uszok zawnioskował jeszcze o wprowadzenie 

punktu 6a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualizacji  

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XIII 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, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 25 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 28 lipca 2007r. do 27 sierpnia 2007r.  
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/Informacja międzysesyjna Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 6a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualizacji  

                  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

 

1. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2011 był konstruowany 

głównie pod kątem maksymalnego wykorzystania środków Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej UE 2007-2013. Tak dużych 

środków prawdopodobnie do dyspozycji już nie będzie w związku z tym 

tak określono główny priorytet działań. Konsekwencją tego jest bardzo 

znaczne ograniczenie ilości i wielkości zadań realizowanych wyłącznie ze 

środków budżetu miasta. W projekcie WPI pozostawiono jednak te 

zadania finansowane z budżetu miasta, które są związane z budową 

infrastruktury dla nowych budynków czy osiedli mieszkaniowych oraz 

niektórych inwestycji komercyjnych związanych z tworzeniem nowych 

miejsc pracy. 

2. Do najważniejszych zadań zapisanych w WPI należą: 

A. Dokończenie przebudowy kanalizacji w Centrum Miasta wraz  

z budową nowej oczyszczalni na Zawodziu – przewidywane 

zakończenie w roku 2008. 

B. Realizacja budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie 

całego miasta wraz z modernizacją oczyszczalni  

w Panewnikach i Podlesiu – wartość zadania: 1mld 283 mln zł w 

tym  udział środków własnych 627 mln zł. 

C. Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 81 na odcinku od ul. 

Kościuszki do ul. Murckowskiej: wartość zadania 300 mln zł  

w tym udział środków własnych 45 mln zł. Aplikacja do Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest opracowane studium 

wykonalności . 

D. Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym. 

Wartość zadania 106 mln zł. Udział środków własnych 16 mln zł. 

Jest wykonane studium wykonalności, wnioskować o środki 

będziemy do Regionalnego Programu Operacyjnego 

E. Budowa połączenia drogowego ul. Gliwicka  - ul. Obroki – 

autostrada A4 (Węzeł „Gałeczki”) – wartość zadania 70 mln zł, 

udział środków własnych 10,5 mln zł. Wnioskować o środki 

będziemy do Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Pragnę zaznaczyć, że wartość już awizowanych wniosków przez 

samorządy trzykrotnie przekracza wartość środków 

zarezerwowanych w tym priorytecie Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 
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F. 1 Modernizacja Drogi Krajowej DK68 (Bagienna – tzw. DTŚ 

Wschód) wartość zadania ok. 111 mln zł możliwość rozpoczęcia po 

uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i pozostałymi miastami. 

G. Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

Wartość zadania 189 mln zł. Projektowany udział środków 

własnych to 75,6 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że poziom 

dofinansowania tej inwestycji będzie ostatecznie zależał od uznania 

czy inwestycja ta podlega pomocy publicznej. Obecnie jest 

wykonywane studium wykonalności dla tej inwestycji. 

               H. Modernizacja linii tramwajowych na terenie miasta. 

Chcę podkreślić, że spółka Tramwaje Śląskie została 

skomunalizowana na rzecz KZK GOP, umożliwiło to podjęcie 

starań o przygotowanie dużego projektu modernizacji infrastruktury 

w oparciu o środki Unii Europejskiej. Kilka miesięcy wcześniej 

Zarząd KZK GOP podjął decyzję o wykonaniu opracowania pt. 

„Diagnoza stanu systemu transportowego oraz plan rozwoju 

transportu zbiorowego na obszarze działania KZK GOP”. 

Opracowanie to wykonała firma Ernst&Young. Ze wstępnych 

szacunków wynika, że nakłady na infrastrukturę tramwajową w 

okresie 25 lat powinny przekroczyć 4 mld zł. W oparciu o te 

założenia Zarząd KZK GOP przygotowuje plan działań 

krótkoterminowych obejmujących okres czasu do roku 2013. Na 

podstawie zebranych materiałów jest przygotowywany program 

modernizacji infrastruktury tramwajowej dla miasta Katowice. 

Wartość tego projektu realizowanego w granicach 

administracyjnych Katowic wyniesie około 300 mln zł ( bez zakupu 

taboru). Decyzja taka będzie wiązała się z zabezpieczeniem 

środków własnych na realizację tego zadania w wysokości około 45 

mln zł. 

                I. Przebudowa strefy śródmiejskiej Katowic – obszar Rondo – Rynek. 

Praktycznie zakończono prace nad planem koordynacyjnym, - 

będzie on stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie na wybór 

inwestora strategicznego oraz będzie stanowił wytyczne dla 

Wydziałów UM Katowice przy wydawaniu decyzji 

administracyjnych w pierwszej fazie realizacji projektu. Będzie też 

daleko idącymi założeniami do planu zagospodarowania 

przestrzennego. Obecnie wraz z profesorami, pracownikami 

Wydziału Prawa U.Śl. są przygotowywane założenia do wyboru 

ścieżki inwestycyjnej, czy sprzedaż gruntu czy też wejście do spółki 

przez miasto z aportem w postaci gruntów. Po wykonaniu tego 

opracowania przedstawię Wysokiej Radzie rekomendowany 
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wariant. W ramach działań związanych z przebudową śródmieścia  

są prowadzone prace związane z przeniesieniem USC do budynku 

przy pl. Wolności 12, dokonywany jest wybór wykonawcy 

przebudowy ulic Mariacka, Mielęckiego, Stanisława, Starowiejska 

– wejście na plac budowy nastąpi jeszcze w tym roku, Są 

prowadzone prace związane z wykwaterowywaniem mieszkańców 

z kwartału Pawła Wodna Górnicza oraz wyburzenia budynków. Dla 

zadań wyżej wymienionych nie przewidujemy dofinansowania ze 

środków UE. 

               J.  Kolejne zadanie to modernizacja Pałacu Młodzieży. Nie jesteśmy w  

                    tej kadencji w stanie wyremontować całego obiektu, chcemy  

                    skoncentrować się na remoncie sali teatralnej. Pierwszym krokiem  

                    w realizacji tego zadania to inwentaryzacja i ekspertyza stanu  

                    technicznego oraz wykonanie audytu energetycznego.  

                    Przewidywane jest dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla  

                    tego zadania. 

               K. Kompleksowa modernizacja obiektu „Spodek”, wartość zadania  

                     około 50 mln zł. Zdecydowana większość środków będzie  

                     przeznaczona na realizację tego zadania – z budżetu miasta. 

               L. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy  

                    zlokalizowany przy ul. Kościuszki. Do miesiąca października ma  

                    być wykonane opracowanie wynikające z art. 11 ustawy o ppp.  

                    W oparciu o wnioski będzie podjęta decyzja o sposobie  

                    finansowania tej inwestycji i jej zarządzaniu. W budżecie  

                    zabezpieczono środki na to zadanie. 

               M. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej – przejęto grunty  

                     znajdujące się pod stadionem. 

               N. Budowa układów komunikacyjnych na terenach po KWK Katowice  

                     w tym drogi dojazdowej do Muzeum Śląskiego. 

O. Przygotowanie terenu dla budowy w Katowicach Parku 

Technologicznego. Zostało wykonane przez firmę Deloite studium 

wykonalności, obecnie wspólnie z Wydziałem Prawa U.Śl. jest 

przygotowywana ścieżka wyboru inwestora. 

P. Budowa nowego obiektu dla NOSPR-u. Dotychczasowe analizy i 

konsultacje wykazały, że adaptacja budynku GCK dla potrzeb 

NOSPR-u jest praktycznie niemożliwa, głównie z uwagi na 

uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane. Podjęto zatem działania 

zmierzające do budowy nowego obiektu na terenach po Kopalni 

Katowice. SARP Katowice ma wykonać na zlecenie miasta 

opracowania w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu 

pomiędzy Spodkiem a Muzeum Śląskim oraz opracować wstępny 
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projekt bryły akustycznej dla Sali koncertowej NOSP-u. Pragnę 

jednak zaznaczyć, że projekt znajduje  się w bardzo wstępnej fazie. 

R. Na realizację budownictwa mieszkaniowego w formule TBS-u 

zamierzamy przeznaczyć środki w wysokości ok. 50 mln zł (lata 

2008-2011) zaś na modernizację budynków komunalnych 57 mln zł 

(lata 2008-2011). 

S. W ramach WPI przewidziano środki na realizację obiektów dla 

uczelni wyższych w sumarycznej wysokości około 30 mln zł  

w tym budowę obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji. 

T. Zabezpieczono także środki na szeroko rozumianą informatyzację 

usług publicznych i modernizację szpitala w Murckach. 

 

Realizacja wymienionych w moim wystąpieniu zadań oraz tych, które są 

zapisane w WPI a nie zostały przeze mnie wymienione to bardzo duże wydatki, 

ich pełna realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Unii 

Europejskiej w zakładanej wysokości oraz po otwarciu nowych linii 

kredytowych. Dla pełnej obsługi finansowej przedstawionych zadań będzie 

konieczne zaciągnięcie kredytu w wysokości około 50 mln Euro. Realizacja 

założonych zadań będzie skutkowała wydatkami na inwestycje na poziomie 

40% wydatków rocznego budżetu miasta oraz spowoduje zadłużenie miasta na 

koniec 2011 roku na poziome ok 60 % . Przy odpowiedzialnym zarządzaniu 

wydatkami bieżącymi poziom nadwyżki operacyjnej nie powinien jednak 

znacząco się zmniejszyć w stosunku do stanu obecnego. 

Przedstawiając bardzo skrótowo informacje na temat WPI proszę o życzliwe 

jego przyjęcie oraz o możliwość szczegółowej dyskusji nad przedstawionymi 

zadaniami na posiedzeniach poszczególnych komisji”. 

 

Radny Marek Plura zapytał o realizację  inwestycji Centrum Przesiadkowego 

na Zawodziu. Projekt ma się podobno oddalić w czasie.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że termin zależy od składania wniosków 

aplikacyjnych. Ma to nastąpić do  roku 2009.  

Zmieniła się formuła realizacji tego przedsięwzięcia.  

Po szczegółowej analizie okazało się, że lepiej wykonać tę inwestycję w ramach 

jednego projektu, uwzględniającego kompleksowo drogi dojazdowe i  tory 

tramwajowe, skorzystać ze środków własnych oraz wykorzystać układ 

partnerstwa publiczno-prawnego, niż wykonywać pracę w ramach 

poszczególnych  projektów jednostkowych.  
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Radny Marek Plura zapytał o termin zakończenia tej inwestycji, gdyż różne 

informacje na ten temat podaje prasa, w tym rok 2010, który różni się od zapisu 

podanego w projekcie zmian WPI. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że szczegóły projektu zmiany WPI zostaną 

omówione na poszczególnych komisjach Rady.   

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

             w budżecie miasta Katowice na 2007r.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/268/07/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

               wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na  

               terenie miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/8/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/269/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

             Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

             Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

             ( Przychodnia nr 10). 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/9/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 większością głosów, przy 25 głosach  „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XIV/270/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego  

                reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                 zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” przy ul.  

                Żeromskiego 7. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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  26 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/271/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie powołania Rady  

                 Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w  Katowicach. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady zaproponował zmianę w § 2, pkt 2) poprzez wykreślenie 

radnej Ewy Kołodziej i wpisanie w to miejsce radnego Leszka Piechotę. 
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W § 3 określono datę pierwszego posiedzenia Rady Społecznej na 17.09.2007r. , 

godz. 14.00. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  26 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/272/07/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady  

                 Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Długoterminowej w Katowicach.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady zaproponował zmianę w § 2, pkt 2) poprzez wykreślenie 

radnego Tomasza Szpyrki i wpisanie w to miejsce radnego Marka Plurę. 

W § 3 określono datę pierwszego posiedzenia Rady Społecznej na 25.09.2007r. , 

godz. 14.00. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  26 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/273/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady  

                 Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/13/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 



Strona 15 protokołu 

 

Prowadzący obrady zaproponował zmianę w  § 3 określono datę pierwszego 

posiedzenia Rady Społecznej na 27.09.2007r. , godz. 11.00. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  26 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/274/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 

                 Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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  26 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/275/07/ 

 

Punkt 15  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

      likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

        Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego  

                  w Katowicach.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  
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/ Uchwała nr XIV/276/07/ 
 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu,  

                 który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego Samodzielnego  

                 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila  

                 Michałowskiego w Katowicach. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XIV/277/07/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

                 z budżetu miasta Katowice  na rok 2007 na prace  

                 konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy  

                 zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Kultury, Rekreacji i Sportu  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 XIV/278/07/ 

 

Prowadzący obrady ogłosił przerwę o godz. 16.05 w celu posiedzenia Komisji 

Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

O godz. 16.55 wznowiono obrady.  
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Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata  

                 Rady Miasta Katowice do składu Powiatowej Społecznej Rady do  

                 Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/18/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, 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 16 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/279/07/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 1 wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Hutniczo- 

                 Mechanicznych im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/280/07/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno- 

                 Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/20/07. 
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/281/07/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych  

                 im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/21/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/282/07/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 4 wchodzącej w  skład Zespołu Szkół Handlowych  

                 im. Bolesława Prusa w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/22/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/283/07/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  
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                 i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego  

                 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/23/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/284/07/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  

                 i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/24/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/285/07/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu  Szkole  

                 Policealnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół  

                 Ekonomicznych im. Wojciecha  Korfantego w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/25/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XIV/286/07/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 8 wchodzącej w skład Śląskich Technicznych  

                 Zakładów Naukowych w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/26/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/287/07/ 
 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  

                i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego  

                w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/27/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/288/07/ 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 10 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu  

                 Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/28/07. 
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/289/07/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole  

                 Policealnej nr 11 Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących  

                 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci  

                 Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/29/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/290/07/ 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic:  

                 Zgrzebnioka i Kościuszki w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/30/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Rozwoju  i promocji Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan—Chanek 

wyjaśniła, że teren jest własnością miasta Katowice. Plan przewiduje na tym 

terenie realizację Miejskiego Zespołu Rekreacyjnego – Sportowego  

i Kąpieliskowego. Jednak plan wymaga korekty, gdyż obecny dopuszcza 

jedynie zabudowę do 12 metrów,, co może spowodować komplikacje  
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w realizacji inwestycji. Przewiduje się także opracowanie planu dróg 

komunikacyjnych do planowanego  obiektu.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/291/07/ 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

                położonego w sąsiedztwie kościoła Św. Jana i Pawła przy ul.  

                Chorzowskiej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/31/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Rozwoju  i promocji Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan—Chanek 

wyjaśniła, że obowiązujące ustalenia przewidywały dla tego terenu realizację 

stacji paliw. Ze względu na ogromne zainteresowanie inwestorów terenem, 

zmiana planu przewiduje budowę  obiektów usługowych, które będą stanowiły 

„bramę do miasta”.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/292/07/ 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów  na  

                 własność miasta Katowice.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/32/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że Komisja  

Gospodarki Komunalnej  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 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/293/07/ 
 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez  

                  Rewital  Sp. z o.o. na terenie I-go i II-go Kompleksu Huty Metali  

                 Nieżelaznych „Szopienice  S.A. oraz  w ulicach: Ks. Mjr Karola  

                 Woźniaka, Krakowskiej, Roździeńskiej, 11 Listopada  

                 i Szopienickiej w Katowicach”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/33/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/294/07/ 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do  

                 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  

                  odpowiedzi na skargę Pana L B.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, 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 23 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XIV/295/07/ 

 

Punkt 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                    miasto Katowice projektu „Klucz do kariery – program  

                    aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat”  

                    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34a/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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/296/07/ 

 

Punkt 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez   

                    miasto Katowice  projektu „Nowe perspektywy - program  

                    aktywizacji zawodowej  i społecznej osób z zaburzeniami  

                    psychicznymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  

                    Ludzki 2007-2013” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34b/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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/297/07/ 

 

Punkt 34c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                 założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach, poprzez   
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                 przekazanie  środka trwałego  wytworzonego w ramach zadania   

                inwestycyjnego pn.: „Bulwary Rawy” Zadanie A – Budowa  

                 drogi dojazdowej na odcinku ul. Nowogranicznej do wjazdu na  

                teren Szpitala Elżbietanek wraz z elementami towarzyszącymi, 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34c/07. 

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch  

poinformowała, 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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/298/07/ 

 

Punkt 34d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    ustalenia zadań realizowanych w 2007r. ze środków  

                    Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  

                    Niepełnosprawnych. 

 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34d/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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/299/07/ 

 

Punkt 34e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad  

                   ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

            i mieszkaniach chronionych w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/34e/07. 
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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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/300/07/ 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Państwa  

H i R D na działalność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIV/35/07. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 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 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIV/301/07/ 

 

Punkt 36 Interpelacje. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przypomniał, że na ostatniej 

Sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

 
1/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie przekształcenia mieszkania socjalnego 

przy pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1/6 w pomieszczenia gospodarcze. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.08.2007r. 

 

2/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie modernizacji Hali Widowiskowo-

Sportowej „Spodek”. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 13.08.2007r.  
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3/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie zapewnienia bazy hotelowej niezbędnej 

do realizacji dużych imprez sportowych np. EURO 2012. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z  13.08.2007r.  

 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie częściowej naprawy nawierzchni  

chodnika przy ulicy Górniczego Dorobku. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 16.08.2007r.  

 

5/ radnych Dariusza Łyczko i Jerzego Forajtera w sprawie usunięcia płyt 

azbestowych z elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 91 przy ul. Adama 

33. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.08.2007r.   

 

6/ 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. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 21.08.2007r. 

 

7/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie protestów przeciwko decyzji  

o budowie bloków mieszkalnych na rekreacyjnych terenach Doliny Trzech 

Stawów. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 20.08..2007r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje: 

 
1/ radnego Zbigniewa Przebindowskiego w sprawie remontu ulicy Trzech 

Stawów  i trasy równoległej w celu dostosowania jej do korzystania przez 

łyżwo-rolkarzy.  

 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie dostosowywania remontowanych  

i modernizowanych ulic dla potrzeb niepełnosprawnych, 

 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zachowań  niezgodnych z ogólnie 

przyjętymi normami właściciela kamienicy przy ul. Młyńskiej 21-23  

w Katowicach, 

 

4/ 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, 
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5/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie inicjowania działań 

prewencyno-kontrolnych dotyczących nieletnich zagrożonych demoralizacją  

( sprawa rodzin z Szopienic, ul. Obrońców Westerplatte 23), 

 

6/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie zaprojektowania i 

skierowania do realizacji pierwszeństwa przejazdu  z  ul. Lwowskiej w  ul. 

Bednorza i dalej w ul. Obrońców Westerplatte, 

 

7/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie podjęcia decyzji instalacji 

spowalniacza przy Szkole nr 44 w  Szopienicach, ul. Morawa, 

 

8/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie złego stanu nawierzchni  

i niedokładnego oznakowania ścieżki rowerowej w Szopienicach, 

 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie modernizacji węzła drogowego 

Dolna-Przekopowa w Katowicach. 

 

10/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy Wioski Serca im. Jana 

Pawła II w Katowicach. 

 

11/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie nagannych zachowań nowego 

właściciela kamienicy przy ul. Młyńskiej 21-23 w Katowicach. 

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że nie została odczytana jej interpelacja  

w sprawie określenia statusu drogi ul. Piwonii.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński po wyjaśnieniach w Biurze 

Rady Miasta, poinformował Panią Radną, że sprawie wspomnianej przez nią 

interpelacji nadano bieg i przekazano ją do Prezydenta Miasta Katowice celem 

załatwienia i udzielenia odpowiedzi.  

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła radnych aby raz jeszcze  zapoznali się ze 

znaczeniem słowa interpelacja, zapisanym w Statucie Miasta Katowice, nie 

składali jej w każdej, nawet jednostkowej sprawie oraz aby nie chwalili się tym 

co należy do normalnej pracy radnego, który pracuje nie tylko na sesjach  

i komisjach, ale również na co dzień.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesje wpłynęły 

następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Adama Depty: 

1. w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej, w ramach istniejącego traktu  
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    leśnego, łączącej Ośrodek Rekreacji Bolina  z osiedlem Giszowiec, 

2. w sprawie wymiany okien  w Miejskim Przedszkolu nr 62 przy ul.  

    Oswobodzenia 61 w Katowicach,  

3. w sprawie remontu skrzyżowania ulic Grodowej i Oswobodzenia,  

4. w sprawie remontu zbiegu ulic Le Ronda i Techników w Dąbrówce Małej,  

5. w sprawie odnowienia elewacji mostów  kolejowych na ulicy Zamkowej  

    i Oswobodzenia, 

6. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Grodowej, od ulicy Leśnego Potoku  do  

    ulicy Oswobodzenia. 

2/ radnego Jakuba Łukasiewicza: 

1. w sprawie wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na Osiedlu Gwiazdy, 

2. w sprawie kamer monitoringu w tunelach i przejściach podziemnych  

    w Katowicach – Zawodziu. 

3/ radnej Stanisławy Wermińskiej, Ewy Kołodziej, Stefana Gierlotki,  

    Marcina Krupy  

1. w sprawie przejęcia obiektu sportowego „Kolejarz” usytuowanego  

    w dzielnicy Piotrowice i ujętego do realizacji w WPI, 

2. radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie protestu mieszkańców  

    przeciwko budowie budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej, która narusza  

    istotne interesy mieszkańców osiedla. 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę  

    Dyrektorowi Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

    p. Stanisławowi Borówce. 

5/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie obiektów architektonicznych z  okresu  

    modernizmu w Śródmieściu Katowic. 

6/ radnego Michała Jędrzejka: 

1. w sprawie nośników informacji wizualnej dla mieszkańców o ważkich  

    wydarzeniach miejskich, 

2. w sprawie przygotowania i wyceny wdrożenia systemu informatycznego typu  

    ERP dla miasta Katowice. 

7/ radnego Dariusza Łyczko: 

1. w sprawie naprawy ciągu komunikacji pieszej łączącej ul. Le Ronda z ul.  

    Techników w Dąbrówce Małej  

2. w sprawie budowy Kei przy akwenie Morawa w Szopienicach. 

 

Punkt 37 Zapytania radnych.  

 

Radny Michał Jędrzejek złożył 2 zapytania: 

1/ w sprawie statusu prawnego budynku znajdującego się w parku Kościuszki  

    przy ul. L. Różyckiego, w okolicy Hospicjum oraz szklarni Wydziału Biologii  

    i Ochrony Środowiska U.Śl.,   
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2/ w sprawie statusu prawnego i działań jakie zostały podjęte by odzyskać dla  

    miasta niszczejący budynek przy ulicy Plebiscytowej ( była sala koncertowa  

    WOSPR-u). 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała dlaczego dzieci niepełnosprawne, 

które są  dowożone do Ośrodków Rehabilitacyjnych nie podróżują z opiekunem, 

a tylko z kierowcą, Samochody te są często nie przystosowane do przewozu 

takich dzieci.  

Radna poprosiła o sprawdzenie tej sprawy i jej wyjaśnienie, aby uniknąć takich 

sytuacji w przyszłości..  

 

Punkt 38 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński odczytał pismo Komendanta 

Miejskiego Policji z 6.08.2007r. dotyczące prośby o wsparcie sprawy 

utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia 

ich siedzib i obszarów działania.  

 

Prezydent Piotr Uszok  zaprosił radnych do wzięcia udziału w dożynkach, 

które odbędą się w dniu 2 września br. o godz. 12.30 w Podlesiu.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprosiła na inaugurację roku szkolnego, 

która odbędzie się w Zespole Szkół  Integracyjnych nr 1 na Os. Tysiąclecia.  

Zaproszenia znajdą radni w skrytkach.  

 

Punkt 39 Zamknięcie sesji.  

 

Wiceprzewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XIV sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 17.45. 

 

 

                                                                               Prowadzący obrady: 

 

Protokołowała:                                                      Wiceprzewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                           Marek Chmieliński  


