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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XVI sesji. 

 

Data sesji:  24 września 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.15. 

Numery podjętych uchwał: XVI/304/07 – XVI/318/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Dawid Kostempski   i radny Józef Zawadzki  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka  

 radny Dawid Kostempski  

 radny Józef Zawadzki   

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 podjętych działaniach wobec roszczeń  

           Spółki Giesche S.A. wysuwanych wobec nieruchomości Miasta Katowice 

 

 

W sesji uczestniczyło 31 radnych ( na 31 ogółem). 
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Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 24 października   2007r. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w związku z rocznicą 100-lecia istnienia 

teatru w Katowicach.  

7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

    7a/Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach wobec  roszczeń  

         Spółki Giesche S.A. wysuwanych wobec nieruchomości Miasta Katowice.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2007  roku” 

oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, wobec których miasto pełni funkcję  organu 

tworzącego za I półrocze 2007 roku”. 

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

miasta Katowice na 2007r.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007r.  

 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   udzielenia dotacji celowej dla  

         Samorządu Województwa Śląskiego w związku z jubileuszem  

         działalności Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu gospodarczego p.n. 

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Katowice na lata 2007-2011”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminom celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby 

powietrznej. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez miasto 

Katowice  projektu „IT w służbie  potrzebującym – zintegrowany  system 

wspomagania zarządzania w MOPS Katowice” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za rok 

2006. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów: położonych w rejonie 

ul. Szopienickiej i torów PKP  ( teren nr 1)  oraz położonego w obszarze 
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rzeki Mlecznej ( teren nr 2).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb - Wełnowiec.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności miasta Katowice w stosunku do Przedsiębiorstwa 

Widowiskowo- Sportowego „Spodek” Spółka z o.o. w Katowicach z 

tytułu pożyczki udzielonej z budżetu miasta.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pn.. Katowickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie nowych udziałów 

przez miasto Katowice.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym 

miasta od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r.  

20. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana K Ś 

21. Interpelacje. 

22. Zapytania radnych. 

23. Komunikaty i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady XVI sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, 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 Panią Dyrektor Teatru Śląskiego Krystynę 

Szaraniec.  

 

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

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Dawida Kostempskiego  

2/ Józefa Zawadzkiego 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 30 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 31 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian: 

  

1. zmianę kolejności pkt. 6 i 7. Proponuję aby w pkt.  6 umieścić  :  

     Rozpatrzenie projektu uchwały w związku z rocznicą 100- lecia istnienia  

     teatru w Katowicach, a w pkt. 7 Informacja Prezydenta Miasta Katowice  

     o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

    2. dopisanie punktu  7a/ Informacja Prezydenta Miasta o podjętych  

         działaniach wobec  roszczeń Spółki Giesche S.A. wysuwanych  

         wobec nieruchomości Miasta Katowice.  

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Katowice :  

1. dopisanie punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie    

     udzielenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Śląskiego  

     w związku z jubileuszem działalności Teatru Śląskiego im. St.  

     Wyspiańskiego w Katowicach. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Katowice:  

2. zmianę  tytułu punktu 19 z   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce 
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majątkiem nieruchomym miasta za I półrocze 2007r. na Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice  o gospodarce majątkiem nieruchomym miasta od dnia 1 stycznia 

2007r. do dnia  30 czerwca 2007r. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

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 31 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w związku z rocznicą 100-lecia  

               istnienia teatru w Katowicach.  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Jakub Łukasiewicz 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag i zgłoszeń 

ze strony radnych poddał go pod glosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/304/07/ 

 

Przewodniczący Rady wraz z Prezydentem Miasta Katowice wręczyli Pani 

Dyrektor Krystynie Szaraniec kwiaty.  

 

Pani Dyrektor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego Krystyna Szaraniec  

podziękowała za kwiaty oraz za podjęcie uchwały przez radnych.   

Kiedy 100 lat temu teatr powstawał, Katowice zmieniały swój wygląd i swoje 

oblicze. Z małej gminy przeistaczały się w powiat.  

Początkowo, przez pierwsze 15 lat swojego istnienia, teatr służył  niemieckiej 

sztuce. Od 85 lat służy polskiemu słowu i polskiej sztuce.  
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Zmieniają się pokolenia aktorów, reżyserów, dyrektorów oraz widzów, a teatr 

wciąż na nowo spełnia swoją misję – patriotyczną misję kulturową. Za 

docenienie tej roli Pani Dyrektor serdecznie podziękowała.  

Przekazała kilka dat z historii.  

W 1922 r. kiedy Śląsk odzyskał niepodległość, teatr wrócił pod zarząd gminy. 

Nie był to jednak czas łatwy, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy finansowe  

i organizacyjne. W 1927 r. Wojewoda Grażyński przejął opiekę nad teatrem  

i zmobilizował ościenne gminy do współfinansowania Teatru Śląskiego. Od 

tego czasu życie artystyczne tej placówki kultury znormalizowało się.  

W 1936r.teatr przyjął imię Stanisława Wyspiańskiego, człowieka nie tylko 

wielkiej sztuki, ale i wielkiego patriotyzmu. Niestety zagościł on do Katowic 

tylko raz, w 1898r. kiedy jeszcze w mieście nie było teatru.  

10 stycznia br. teatr po raz pierwszy gościł rodzinę Wyspiańskiego, żonę Stasia 

juniora, Panią Leokadię Wyspiańską oraz wnuczkę Stanisława - Dorotę 

Wyspiańską - Zapendowską.  

W 1945r. do Katowic zjechał Teatr Lwowski, z Dyrektorem Marianem 

Dąbrowskim. Nazywano go od tego czasu „Teatrem Lwowskim”. Z tego 

powodu, aby nie wprowadzać w błąd,  od 1950r. oficjalnie nazwano go Teatrem 

Śląskim.  

W obecnym roku zainaugurowano nowy sezon artystyczny w Warszawie, 

w „Teatrze Studio”. Warszawa, jak mówiono, „...była pełna Teatru Śląskiego”. 

Aktualnie trwa jubileusz 100-lecie teatru w Katowicach. Konieczne jest 

powiązanie tego faktu z wizerunkiem miasta, tak aby kojarzył się on nie tylko  

z przemysłem, ale także z kulturą.  

Pani Dyrektor zobowiązała się do odczytania podjętej uchwały w trakcie 

jubileuszu.  

Podziękowała także radnemu Jerzemu Dolinkiewiczowi za aktywną pracę  

w Radzie Społecznej teatru.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji o godz. 13.00 w celu 

posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz Skarbu.  

 

O godz. 14.00 wznowiono obrady.  

 

Punkt 7  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił  informację o działaniach Prezydenta 

Miasta Katowice w okresie od 28 sierpnia do 18 września 2007r. 

 

/Informacja o działaniach Prezydenta Miasta – zał. nr 2 do protokołu/ 
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Radny Jerzy Paluchiewicz poprosił o bliższe informację na temat 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.  

 

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że ukonstytuowały się władze GZM i 

wolą wszystkich Prezydentów tworzących Związek, został wybrany 

Przewodniczącym Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.  

 

 

Punkt 7a/ Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach wobec 

                  roszczeń Spółki Giesche S.A. wysuwanych wobec nieruchomości  

                 Miasta Katowice.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informacja Prezydenta Miasta o podjętych 

działaniach wobec roszczeń Spółki Giesche S.A. wysuwanych wobec 

nieruchomości Miasta Katowice. 

 

/Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach wobec roszczeń 

Spółki Giesche S.A. wysuwanych wobec nieruchomości Miasta Katowice- 

zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Radny Leszek Piechota zapytał czy można otrzymać na piśmie stanowisko 

przedstawione przez  Pana Prezydenta, gdyż jest to sprawa interesująca opinię 

publiczną.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że tak, będzie to załącznik do protokołu sesji 

Rady.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa została przedstawiona na 

posiedzeniu Rady Miasta, ze względu na emocje, które wzbudza wśród 

mieszkańców.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

    „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za  

           I półrocze 2007  roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania  

           planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

           i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec  

           których miasto pełni funkcję  organu tworzącego za I półrocze  

           2007 roku”, 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie Komisje Rady Miasta 

Katowice zaopiniowały 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 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/305/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

               w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa poinformował, że Komisja   

w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/306/07/ 

 

Punkt 10  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                  uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007r., 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/307/07/ 

 

Punkt 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

                    celowej dla Samorządu Województwa Śląskiego w związku  

                    z jubileuszem działalności Teatru Śląskiego im. St.  

                      Wyspiańskiego w Katowicach 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVI/11/07. 
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Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa 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 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/308/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu  

                 gospodarczego p.n. „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta  

                 Katowice na lata 2007-2011” 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że stałe Komisje Rady zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Jakub Łukasiewicz 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie, podobnie jak Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych, o czym 

poinformował. Przewodniczący Komisji Marek Plura.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że przedstawiony radnym dokument 

przedstawia inwestycje planowane do realizacji w latach 2007-2011, ze 

wskazaniem na kolejne lata,  w jakich kierunek inwestycyjny w mieście  ma 

przebiegać.  

O ile w skali ogólnej dokument ten nie budzi zastrzeżeń radnego, to ma pytanie 

dotyczące wysokości w jakiej ma być realizowana inwestycja, skoro przewiduje 

się na projekt 300 tys. zł. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest zapis w 

poz. nr 80, że na realizację inwestycji sportowej planuje się w okresie objętym 

planem kwotę 1,5 mln zł., a na projekt wydane już zostało 266 tys. zł. Zapytał 

czy jest to logiczne.  

 

Przewodniczący Rady doprecyzował, że chodzi o realizację inwestycji 

Stadionu Sportowego „Kolejarz”.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jest to logiczne. Jeżeli zamierzamy  

w dłuższym horyzoncie czasowym remontować obiekt sportowy, to trudno 

tworzyć fragmentaryczne dokumentacje techniczne na poszczególne obszary. 

Postanowiono  przygotować projekt na całość inwestycji, w zależności od 

dysponowania bieżącymi środkami finansowymi, a następnie zabezpieczać 
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realizację rzeczy najważniejszych. Jeżeli w kolejnych latach budżetowych 

będzie więcej środków, to zwiększy się także realizację inwestycji.  

Podobnie jest z realizacją ulicy Stęślickiego. Miasto zamierza ubiegać się  

o środki unijne, na poziomie regionalnym. Zatem wykonuje cały projekt.  

Z uwagi na fakt, że na poziomie regionów dostępność środków na infrastrukturę 

drogową jest ograniczona, być może zaistnieje sytuacja, że tych pieniędzy 

miasto nie otrzyma. Nie zamierzamy wówczas tego projektu „odkładać na 

półkę,”, tylko wyznaczyć pewne konieczne do realizacji elementy, w oparciu  

o posiadaną  dokumentację i na bieżąco je wykonywać.   

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził więc, że najważniejsze jest to, iż   

inwestycja będzie realizowana. Nie wiadomo tylko w jakim horyzoncie 

czasowym, gdyż trudno jest określić jakie będą możliwości budżetowe miasta. 

W takim razie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidywaną na 

realizację tego obiektu sportowego kwotę można zapisać po roku 2011, czyli w 

każdym możliwym do zrealizowania pod względem  finansowym.  

Poprosił aby o tym nie zapominać.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził. „...zapominać nie będziemy, wpisywać też 

nie”. Będzie jeszcze zapewne wiele zmian i być może  później uda się zapisać 

realną  kwotę.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że na obecny moment trudno 

tę kwotę ustalić. Jest ustalona kwota na projekt, który pozwoli koszty tego 

przedsięwzięcia określić.  

 

Radny Marek Szczerbowski  stwierdził, że przekonuje go argumentacja 

Prezydenta, natomiast z twierdzeniem Przewodniczącego Rady nie zgadza się.  

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są bowiem zapisane pieniądze, z których 

na projekt będą wydawane w roku 2010, a na realizację inwestycji  po roku 

2011. Tym bardziej trudno jest określić jaki to będzie projekt oraz wynikająca  

z niego realizacja.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/ Uchwała nr XVI/309/07/ 

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował za przyjęcie uchwały przez radnych.  
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy  

                 finansowej Gminom celem wsparcia osób poszkodowanych  

                 w wyniku przejścia trąby powietrznej 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/310/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez miasto  

                 Katowice  projektu „IT w służbie  potrzebującym – zintegrowany   

                 system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice” w ramach  

                 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

                na lata 2007-2013. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/311/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia   

                sprawozdania z działalności spółek prawa handlowego  

                 z udziałem miasta Katowice za rok 2006 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/312/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch  

                 terenów: położonych w rejonie ul. Szopienickiej i torów PKP   

                 ( teren nr 1)  oraz położonego w obszarze rzeki Mlecznej  

                 ( teren nr 2).  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan- Chanek 

wyjaśniła, że plan do przedstawionych terenów jest konieczny z powodu zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne nie rolne i nie leśne. Plan 

musiał być opracowany także w związku ze skutkami eksploatacji górniczej, 

tzn. obniżaniem się terenów.  

Pierwszy teren zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Mlecznej. Celem planu jest 

umożliwienie realizacji obwałowań i obiektów urządzeń hydrotechnicznych.  

W wyniku eksploatacji Kopalni „Wesoła” nastąpiło obniżenie terenu   

i zagrożenie  zalewiskami.  

Drugi teren przylega bezpośrednio do autostrady A-4 i ul. Szopienickiej. 

Nastąpiło tam obniżenie nasypów kolejowych w związku z eksploatacją 

górniczą. Podwyższenie tych nasypów spowodowało potrzebę poszerzenia 

pasów nasypowych i wejście na teren leśny, poza tereny PKP. 

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała czy teren nr 1 „dotyka” ulic w południowej 

części miasta.  

 

Naczelnik Teresa Homan- Chanek wyjaśniła, że jest to teren położony 

całkowicie na południu miasta i rzeka dotyka głównej drogi prowadzącej na 

Tychy. Jest położona w terenie leśnym. Jedyne miejsce, w którym dotyka drogi,  

położony jest poza obrębem miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony 

radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XVI/313/07/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

                dzielnicy Dąb - Wełnowiec.  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan- Chanek 

wyjaśniła, że plan porządkuje tereny w  dzielnicy Dąb. Przewiduje funkcje 

usługowe wzdłuż DTŚ-ki i umożliwia funkcje mieszkaniowe w północnym  

kierunku dzielnicy.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/314/07/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                 umorzenie wierzytelności miasta Katowice w stosunku do  

                 Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego „Spodek”  

                  Spółka z o.o. w Katowicach z tytułu pożyczki udzielonej  

                  z budżetu miasta 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/315/07/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału  
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                 zakładowego Spółki pn.. Katowickie Towarzystwo Budownictwa  

                Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie nowych  

                udziałów przez miasto Katowice. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/316/07/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce  

                 majątkiem nieruchomym miasta od dnia 1 stycznia 2007r. do  

                 dnia 30 czerwca 2007r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zespól powołany w ramach  Komisji 

Skarbu oraz Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniował sprawozdanie pozytywnie.  

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 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/317/07/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie skarg.  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K Ś – 

Redaktora Naczelnego „Biuletynu Antykorupcyjnego” w Katowicach na 

niedbałe wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice polegające 

na braku należytej staranności przy wyborze  podmiotu, któremu  władze  

Miasta zamierzają powierzyć zabudowę części Doliny Trzech Stawów.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVI/20/07. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XVI/318/07/ 

 

Punkt 21 Interpelacje.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na ostatnią Sesję Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ radnego Adama Depty i Jerzego Forajtera : 

1. w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej, w ramach istniejącego traktu  

    leśnego, łączącej Ośrodek Rekreacji Bolina  z osiedlem Giszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 18.09.2007r.  

2. radnego Adama Depty w sprawie wymiany okien  w Miejskim  

    Przedszkolu nr 62 przy ul. Oswobodzenia 61 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 19.09.2007r.  

3. radnego Adama Depty w sprawie remontu skrzyżowania ulic Grodowej  

     i Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 13.09.2007r. 

4. radnego Adama Depty w sprawie remontu zbiegu ulic Le Ronda i 

Techników w Dąbrówce Małej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 17.09.2007r.  

5. radnego Adama Depty w sprawie odnowienia elewacji mostów   

     kolejowych na ulicy Zamkowej i Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 19.09.2007r.  

6. radnego Adama Depty w sprawie remontu nawierzchni ulicy Grodowej, 

    od ulicy Leśnego Potoku do ulicy Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.09.2007r. 

2/ radnego Jakuba Łukasiewicza: 

1. w sprawie wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na Osiedlu   

    Gwiazdy. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.09.2007r.  

2. w sprawie kamer monitoringu w tunelach i przejściach podziemnych  

    w Katowicach – Zawodziu. 
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Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 19.09.2007r.  

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

    Marcina Krupy  

1. w sprawie przejęcia obiektu sportowego „Kolejarz” usytuowanego  

    w dzielnicy Piotrowice i ujęcia do realizacji w WPI. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 12.09.2007r.   

2. radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie protestu mieszkańców  

    przeciwko budowie budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej, która narusza  

    istotne interesy mieszkańców osiedla. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 20.09.2007r.  

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę  

    Dyrektorowi Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

    p. Stanisławowi Borówce. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 14.09.2007r. 

5/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie obiektów architektonicznych z  okresu  

    modernizmu w Śródmieściu Katowic. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 20.09.2007r.  

 

6/ radnego Michała Jędrzejka: 

1. w sprawie nośników informacji wizualnej dla mieszkańców o ważkich  

    wydarzeniach miejskich. 

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Informacji i Promocji Waldemara Bojaruna 

z 13.09.2007r.  

2. w sprawie przygotowania i wyceny wdrożenia systemu informatycznego  

    typu ERP dla miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z 13.09.2007r.  

7/ radnego Dariusza Łyczko: 

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

    Techników w Dąbrówce Małej. 

     Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 13.09.2007r.  

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

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 18.09.2007r.  

 

Na XV sesję Rady Miasta Katowice wpłynęły interpelacje  

1/ radnego Leszka Piechoty:  

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

    Paderewskiego  w Katowicach i zintensyfikowania połączeń trasy nr 600. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.09.2007r.  

 

2.  w sprawie robót drogowych w ostatnich dniach wakacji,  
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2/ Klubu Radnych PO w sprawie wyznaczenia większej liczby lokali  

     wyborczych  dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interplelacje radnych: 

 
1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie uwzględnienia uwag w projekcie 

    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru        

    położonego w rejonie ulic Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 

1/ radnego Stanisława Włocha  
1. w sprawie naprawy chodnika przy ul. Panewnickiej, na odcinku od ulicy  

    Bałtyckiej do mostka na rzece Ślepiotka, 

2. w sprawie postawienia znaków z informacją dot. numerów domów przy ul.  

    Bałtyckiej i jej odnogach. 

2/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie likwidacji drogi koniecznej  

    łączącej ulicę Ojca Karola Bika z ulicą Piotrowicką. 

 

Punkt 22 Zapytania radnych.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała w jaki sposób są realizowane wnioski radnych 

zgłaszane do budżetu na przyszły rok kalendarzowy. Czy jest możliwość 

weryfikacji i sprawdzenia realizacji tych wniosków.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zasadą jest, iż każdy taki wniosek jest 

rejestrowany i uwzględniany przy konstrukcji budżetu. Istnieją jednak limity 

wydatków dla poszczególnych wydziałów. Dokonuje się cięć budżetowych, 

gdyż nie sposób jest zrealizować wszystkie wnioski. Część wniosków nie 

zostanie więc zrealizowana. Jest to związane z wytyczonymi kierunkami 

rozwoju miasta oraz  bieżącymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem 

Urzędu.  

Pojedyncze wnioski trudniej jest uwzględnić, szczególnie jeśli wiążą się  

z dużymi nakładami finansowymi.  

 

Radna Halina Kańtoch zwróciła się do Przewodniczącego Rady. Często zdarza 

się taka sytuacja, że w dniu sesji odbywa się kilka komisji nadzwyczajnych. 

Zaproponowała aby sesje rozpoczynały się o godz. 8.00 rano, tak aby można 

było obradować cały dzień, wprowadzając np. projekty bezpośrednio na sesji  

i nie kolidując tym samym z pracą zawodową radnych.  

Ciągle ma nadzieję, że będzie można obradować zgodnie z planem pracy 

uchwalonym na cały rok.  
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że komisje odbywają się zgodnie z planem 

pracy lub w miarę potrzeb. Stara się wysyłać powiadomienia o komisjach 

nadzwyczajnych w terminie wcześniejszym. Stwierdził, że można rozważyć 

możliwość obradowania na tych komisjach w inne dni, niż sesyjne. Nie 

zamykamy aktualnie tej sprawy. 

 

Radna Ewa Kołodziej nawiązała do swojej interpelacji odnośnie zwiększenia 

parkingu przy Szkole Policji. Jest takie zadanie planowane dopiero w roku 2009. 

Radna zapytała czy nie można by tej inwestycji  przyspieszyć.  

Mieszkańcy borykają się z problemem dojazdu do swoich posesji. Droga służy 

bardziej Szkole Policji, niż mieszkańcom dzielnicy.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że trudno jest taką deklarację składać, gdyż 

nie są to tereny miasta. Miasto pomogło już w sposób znaczący Szkole Policji, 

m.in. poprzez realizację jej wniosku i montaż ekranu akustycznego od ul. 

Kościuszki. Istnieje dojazd do Szkoły od strony tej ulicy. Od ul. Jankego jest 

duży teren wewnętrzny, który także można wykorzystać.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że rozumie argumenty Pana Prezydenta, 

jednak mieszkańcy domagają się rozwiązania problemu ich parkowania.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz podniósł sprawę odpowiedzi na swoją interpelację 

dotyczącą protestu mieszkańców Os. Paderewskiego przeciwko budowie osiedla 

na Dolinie Trzech Stawów. Do swojej interpelacji dołączył ponad 700 podpisów 

mieszkańców. Odpowiedź na interpelację była zaadresowana na „Jerzego 

Forajtera”. Nie traktuje tego jako odpowiedzi na interpelację, gdyż nie odnosi 

się ona do zasadniczego przedmiotu  interpelacji. Radny stwierdził, że nie pyta  

o to w imieniu swoim, ale także ponad 700 mieszkańców protestujących 

przeciwko budowie osiedla.  

Zapytał więc  kiedy otrzyma wyczerpującą odpowiedź.  

 

Przewodniczący Rady uznał, że radny nie jest usatysfakcjonowany udzieloną 

odpowiedzią.  

 

Prezydent Piotr Uszok zadeklarował, że udzieli odpowiedzi. Jest uchwalony 

plan, jest właściciel terenu i nie ma powodu aby odmówić pozwoleń na budowę 

na wspomnianym terenie. 

Tej treści odpowiedź zostanie przekazana w tym tygodniu do Pana Radnego 

Zydorowicza.  

 

Punkt 23 Komunikaty i wolne wnioski.  
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Przewodniczący Rady odczytał pismo PPHU „Suma”  Sp. z o.o. z Chorzowa  

z dnia 12.09. 2007r. w sprawie szacunkowej wartości wykonania systemu 

kamerowego w różnych dzielnicach Katowic.  

Prowadzący obrady poinformował, że przygotował  komentarz do pisma pana  

A K z Towarzystwa Przyjaciół Starego Giszowca, które zostało skierowane do 

wszystkich radnych.   

Poinformował także , że w dniu 25 września br. odbędzie się Komisja Statutowa 

o godz. 13.00.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz wręczył Prezydentowi Miasta Katowice dyplom 

uznania Rodzinnych Ogródków Działkowych im. J. Ligonia z uroczystości 

jubileuszowych w dniu 15 września 2007r.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że pomimo otrzymania przez niego 

pozytywniej odpowiedzi na wniosek z RMR w sprawie nieprawidłowości  

w oznakowaniu prac prowadzonych w ciągu ul. Chorzowskiej, 

nieprawidłowości nadal pozostały.  

 

Prezydent Piotr Uszok poprosił radnego Tomasza Szpyrkę o spotkanie po sesji  

z Dyrektorem Piotrem Handwerkerem w celu omówienia sprawy.  

 

Punkt 24 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XVI sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 15.15. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 


