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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XV sesji. 

 

Data sesji:  13 września  2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 15.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.25. 

Numery podjętych uchwał: XV/302/07 – XV/303/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Helena Hrapkiewicz i radny Piotr Hyla 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka   

 radna Helena Hrapkiewicz   

 radny Piotr Hyla 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych, 

  

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych ( na 31 ogółem). 

 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta 

2/ Jerzy Dolinkiewicz  

3/ Stefan Gierlotka  

4/ Izabela Kminikowska  

5/ Marcin Krupa 

6/ Marzena Sontag  

7/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad XV nadzwyczajnej  sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 13 września 2007: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice na 

stałe obwody głosowania. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta 

Katowice obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy 

społecznej oraz w areszcie śledczym, dla przeprowadzenia wyborów do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Interpelacje. 

9. Zapytania radnych. 

10. Komunikaty i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady XV sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną i Wiceprezydenta Józefa 

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

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 



Strona 3 protokołu 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Helenę Hrapkiewicz   

2/ Piotra Hylę 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 24 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 Tomasza Szpyrkę. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 24 glosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na dzisiejszej sesji nie ma żadnych 

propozycji zmian w porządku obrad sesji.  

 

Radny Marek Szczerbowski   skomentował, że jest to pierwsza sesja, od kiedy 

został radnym, na której nie wprowadzono zmian w porządku obrad.  

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XV  sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XV  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 XV  sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta  

               Katowice na stałe obwody głosowania. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XV/6/07. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ze względu na nadzwyczajny tryb sesji, 

projekt uchwały nie został skierowany na żadną Komisję Rady celem jej 
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zaopiniowania. W związku z tym wszelkie dyskusje można oczywiście 

prowadzić na sali sesyjnej.  

 

Radny Marek Plura zapytał czy przewiduje się w trakcie najbliższych 

wyborów do Parlamentu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dodatkową ilość 

lokali wyborczych przeznaczonych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że do opisu granic obwodów 

wprowadza się nowe nazwy ulic lub numerów posesji, przy których zamieszkali 

lub mogą zamieszkać obywatele – bez zmiany obszaru obwodu i zmiany 

przebiegu jego granicy z sąsiednimi obwodami. 

Wprowadzone zmiany w podziale miast na obwody głosowania nie powodują 

zmian w okręgach wyborczych. 

 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Stefan Smołka w związku  

z pytaniem radnego Marka Plury wyjaśnił, że z przyczyn technicznych 

konieczna stała się zmiana lokalizacji w dwóch obwodach: na Koszutce, z Placu 

Grunwaldzkiego, z lokalu mieszczącego się w Biurze Studiów i Projektów do 

Gimnazjum na ul. Iłłakowiczówny, gdzie będą dwa obwody głosowania.  

Niestety nie jest to lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Druga zmiana dotyczy Związku Górnośląskiego przy ul. Stalmacha. Trwa tam 

obecnie remont. W związku z tym lokal zostanie przeniesiony do Gimnazjum 

przy ul. Głowackiego. Będą tam również dwa lokale. Podobnie jak w pierwszym 

przypadku, lokal nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Jednak liczba lokali spełniających wymagania osób niepełnosprawnych wynosi 

46 w skali miasta. Jest to więc ponad  1/3 lokali otwartych.  

Naczelnik dodał, że w terminie do 10 dni przed wyborami, wyborcy 

niepełnosprawni mają prawo do złożenia wniosku o wpisanie ich  do spisu 

wyborców w lokalach dostosowanych dla potrzeb takich osób, z równoczesnym 

wykreśleniem ich z dotychczasowych, macierzystych  lokali do głosowania.   

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XV/302/07/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie  

               miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach  

               pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym, dla przeprowadzenia  

              wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  

              Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XV/7/07. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w związku z zarządzeniem na 

dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zachodzi potrzeba utworzenia obwodów 

głosowania w katowickich szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz  

w areszcie śledczym (przepisy prawa wyborczego nie zaliczają tego typu 

obwodów do stałych obwodów głosowania; należy je tworzyć dla każdych 

wyborów  z osobna).  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XV/303/07/ 

 

Punkt 8 Interpelacje . 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

interpelacje radnego Leszka Piechoty:  

1/ w sprawie komunikacji autobusowej pomiędzy Os. Kukuczki i Os.  

    Paderewskiego  w Katowicach i zintensyfikowania połączeń trasy nr 600, 

2/ w sprawie robót drogowych w ostatnich dniach wakacji. 

 

Prowadzący obrady odczytał dzisiejszą  interpelację Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej w  sprawie wyznaczenia większej liczby lokali 

wyborczych  dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady odczytał ponadto wniosek radnego Adama Warzechy  

w sprawie zainstalowania w centrum miasta defibrylatorów do przywracania 

akcji serca.  

 

Punkt 9 Zapytania radnych. 

 

W punkcie 9 nie zgłoszono żądnych zapytań.  

 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 30 sierpnia 2007r. Prezesa 

Zarządu  Kampanii pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pt. 

„Zachowaj trzeźwy umysł”. w sprawie laureatów prac konkursowych  

i prawidłowo wypełnionych ulotek. 
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Radny Dawid Kostempski wręczył Prezydentowi Miasta Piotrowi Uszokowi 

statuetkę przyznaną miastu Katowice w dniu 11 września br. na Śląskim 

Festiwalu Recyclingu. Statuetka wykonana została w całości z odpadów.  

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował za to wyróżnienie.  

 

Punkt 12 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XV sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 15.25. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 

 


