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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XVII sesji. 

 

Data sesji:  29 października 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 19.00. 

Numery podjętych uchwał: XVII/319/07 – XVII/342/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Stefan Gierlotka i radny Michał Jędrzejek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 

 radny Stefan Gierlotka  

 radny Michał Jędrzejek  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 nr 1   Informacja międzysesyjna Prezydenta Miasta  

 nr 2   Regulamin wyboru ławników do S. R.. i S.O. w Katowicach 

 nr 3    Protokoły Komisji Skrutacyjnej  

nr 4    Informacje o oświadczeniach majątkowych 

 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni:  

1/ Adam Depta 

2/ Piotr Hyla 
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Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 29 października   2007r. 

wraz  z  proponowanymi  zmianami  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2008 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2008  obowiązujących na 

terenie miasta Katowice.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikat 

od opłat  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata  2007-2013. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” ( Przychodnia nr 20).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia 

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach SPZOZ poprzez 

likwidację Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat części 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Trzech Stawów z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i cele 

rekreacyjne.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty w Katowicach.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia radnych Rady 

Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu 

powołanego dla zaopiniowania kandydatów na ławników zgłoszonych do 

sądów w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

21. Wybory ławników do Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego w 

Katowicach.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

Katowice – Wschód  w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

Katowice- Zachód w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Katowicach na kadencję 2008-2011. 

**24a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu    

           radnego  Rady Miasta Katowice ( Marek Plura). 

25. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o wynikach analizy 

oświadczeń  majątkowych radnych.  

*25a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

       w budżecie miasta Katowice  na 2007r.  

*25b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  

        granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie  

        miasta Katowice.  

     *25c/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program poprawy  

            bezpieczeństwa publicznego w Katowicach na rok 2007. 

     *25d/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

             położonej na  terenie miasta Katowice ( Wilhelma Friedricha  

             Grundmanna). 

     *25e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

            położonemu na terenie miasta Katowice( Karola Stryji). 

     *25f/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

             ustalenia  zadań realizowanych w 2007r. ze środków Państwowego  

            Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

26. Rozpatrzenie skarg: 
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-  Pani A M 

27. Interpelacje. 

28. Zapytania radnych. 

29. Komunikaty i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji.  

*   zmiany wprowadzone na początku sesji 

** zmiany wprowadzone w trakcie sesji  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XVII sesji Rady 

Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych radnych, w tym Prezydenta Miasta Katowice 

Piotra Uszoka, Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, 

Wiceprezydenta Michała Lutego, Wiceprezydenta Józefa Kocurka 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 na sali jest 29 

radnych. 

 

Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 16 października br.  

w Rzymie Księdza Biskupa Ignacego Jeża, biskupa seniora diecezji koszalińsko-

katowickiej, Honorowego Obywatela Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje radnemu Markowi Plurze, z okazji 

wyboru na Posła na Sejm RP. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Stefana Gierlotkę  

2/ Michała Jędrzejka  

 

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

zaproponowanych sekretarzy sesji. 
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

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

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian do 

rozesłanego Państwu radnym porządku obrad: 

1. dopisanie punktu  25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

2. dopisanie punktu 25b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

  wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy  

  Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

3. dopisanie punktu 25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      Program poprawy bezpieczeństwa publicznego w Katowicach na rok  

      2007. 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

     4. dopisanie punktu 25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania  

          nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( Wilhelma Friedricha  

          Grundmanna). 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

5. dopisanie punktu 25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania  

      nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Konstantego  

      Wolnego). 

Wiceprezydent Michał Luty wniósł o nie wprowadzenia punktu do porządku 

obrad, gdyż będą dokonane w nim drobne korekty.  

 

6. dopisanie punktu  25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania  

      nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice( Karola Stryji). 

Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 
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7. dopisanie punktu 25f/ 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”. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czy w związku z wygaśnięciem mandatu 

radnego Marka Plury przewiduje się powołanie nowego radnego na dzisiejszej 

sesji.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dopiero po złożeniu mandatu przez radnego 

Marka Plurę będzie można wszcząć procedurę. Wymaga ona wskazania  przez 

Komisarza Wyborczego kandydata z tej samej listy co ustępujący radny. 

Ponadto wymagane jest aby kandydat na radnego złożył oświadczenie, że chce 

objąć funkcję radnego.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał dlaczego było inaczej w przypadku 

wygaśnięcia mandatu radnego Michała Lutego, kiedy to na tej samej sesji 

powołano nowego radnego w jego miejsce. 

 

Naczelnik Biura Rady Miasta Michał Markiewicz wyjaśnił, że zgodnie  

z ordynacją wyborczą, na następnej sesji Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu 

kandydata z tej samej listy.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że poza głosowaniem nad każdą zmianą  

w porządku obrad, powinno się także poddać pod głosowanie Rady zmiany  

w porządku obrad w całości.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter nie zgodził się. Stwierdził, że nigdzie 

nie jest to uregulowane w taki sposób, w jaki wnosi to radny Szpyrka. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

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

 

Protokół z XVI sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 
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Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym.  

             

Prezydent Piotr Uszok  przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta Katowice w okresie od 19 września 2007r. do 24 października 2007r.  

 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

               stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 obowiązujących na  

               terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Tomasz Szpyrka odniósł się do punktów 7, 9 i 10 porządku obrad sesji. 

Stwierdził, że Klub Platformy Obywatelskiej  jest przeciwny podwyższaniu 

jakichkolwiek podatków, zwłaszcza, że miasto Katowice ma jeden  

z najwyższych współczynników tych podatków.  

W związku z tym, Klub PO wstrzyma się od głosu w omawianej sprawie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach  „za”, braku sprzeciwu  

i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XVII/319/07/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od  

               nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  
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Uchwałę podjęto większością jednogłośnie, przy 27 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XVII/320/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

           stawek podatku od środków transportowych na rok 2008   

           obowiązujących na terenie miasta Katowice.  
 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach  „za”, braku sprzeciwu  

i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XVII/321/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania  

                 psów.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVII/10/07 wraz z erratą. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach  „za”, braku sprzeciwu  

i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XVII/322/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie  

                 bonifikat od opłat  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

                 wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVII/11/07. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach  „za”. 

 

/ Uchwała nr XVII/323/07/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego  

                 Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata  2007-2013. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta, 

Gospodarki Komunalnej i Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Pani Katarzyna Staś Główny Specjalista z Wydziału Rozwoju Miasta 

wyjaśniła, że ustawa o samorządzie gminnym daje radzie gminy prawo do 

uchwalania programów gospodarczych (art. 18 ust.2 pkt. 6), w kształcie i o 

treści przez nią przyjętej. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem 

wyznaczającym kierunki kompleksowej odnowy przestrzenno – gospodarczo – 

społecznej dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji i pozwala władzom 

samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 dotyczy obszarów miejskich 

oraz poprzemysłowych i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi 

w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013.  

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013 jest przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta, zachowanie 

dziedzictwa historyczno – kulturowego jego najstarszych dzielnic, rewitalizacja 

zdegradowanych terenów miejskich oraz terenów poprzemysłowych i 

powojskowych. Do zadań, jakie powinien spełnić Program należy:  

 rozwój funkcji metropolitalnych i usług centrotwórczych, 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,  

 porządkowanie „starej” tkanki urbanistycznej  
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 rewaloryzacja obiektów o znaczeniu historycznym i architektonicznym,  

 stworzenie warunków do zmiany struktury społecznej w rewitalizowanych 

obszarach, 

 stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej,  

 zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta,  

 poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków 

mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, 

 wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice został opracowany przez 

członków zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Katowice we 

współpracy z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta Katowice, podległymi 

jednostkami organizacyjnymi miasta oraz przedstawicielami instytucji i 

organizacji funkcjonujących na terenie miasta, którzy planują podjąć na 

wybranych obszarach działania o charakterze rewitalizacyjnym. Ujęte w 

Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter jedynie propozycji, 

a ich realizacja będzie zależeć od możliwości finansowych i technicznych 

inwestora. Działania rewitalizacyjne dotyczą okresu programowania 2007 – 

2013. 

Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 

2007-2013, m.in. ze względu na zmianę krajowych, regionalnych lub lokalnych 

dokumentów strategicznych oraz nowe zgłoszenia inwestorów innych niż 

Miasto, każdorazowo będzie dokonywać Rada Miasta Katowice. 

 

Radny Tomasz Szpyrka poprosił Panią Staś o elektroniczną wersję prezentacji.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy któreś z celów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji będą osiągane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

Pani Katarzyna Staś nie wykluczyła tego, ale bardziej dla strefy centrum. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

 

/Uchwała nr XVII/324/07/ 
 

Punkt 13  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  
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                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                 ( Przychodnia nr 20).  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/325/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie  

                  przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach  

                 SPZOZ poprzez likwidację Działu Rehabilitacji i Poradni  

                 Rehabilitacyjnej.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/326/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie  

                 od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat  

                 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Trzech  

                 Stawów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  

                 gastronomicznej i cele rekreacyjne.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVII/15/07. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czy jest jakiś plan dotyczący Doliny Trzech 

Stawów. Należy bowiem odpowiedzieć na pytanie czy ma być tam rekreacja, 

czy też, przynajmniej w części północnej tego terenu, gastronomia. Czy warunki 

przetargowe są takie same jak w zaproponowanej umowie dzierżawy. I wreszcie 

czy firma, która ma dzierżawić teren ma jakiekolwiek doświadczenie w tym 

zakresie.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Katowice, zatwierdzającą plan zagospodarowania przestrzennego jest to teren 

przeznaczony pod usługi gastronomiczne i rekreację. Co do warunków 

przetargowych, to Wiceprezydent Kocurek wyjaśnił, że nie został ogłoszony 

przetarg na ten teren. Wnioskodawca już w roku ubiegłym złożył stosowny 

wniosek, jednak nie można go było zrealizować, gdyż nie było planu 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie wniosek został przyjęty na zasadzie 

dzierżawy, zgodnie z zachowaniem całej procedury. Wiceprezydent dodał, że 

żadna inna firma nie była chętna do tej dzierżawy. 

Jeżeli chodzi o doświadczenie firmy, to prowadzi ona lokal gastronomiczny 

przy Placu Rostka. Wszelkie warunki, jakie miasto będzie stwarzać dla tego 

podmiotu, zostaną szczegółowo określone w umowie.  

Projekt uchwały umożliwia jedynie dzierżawę terenu na dwadzieścia lat.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wyciąg z protokołu Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta z dnia 23.10.2007r., która „...wnosi do Prezydenta Miasta 

Katowice o wprowadzenie do umowy dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej położonej przy ul. Trzech Stawów na okres 20 lat, która zostanie 

podpisana z firmą  „Porto Silesia” Savvas Patsidis Sp. J. zapisu 

zobowiązującego dzierżawcę – inwestora do wybudowania i uruchomienia 

części rekreacyjno-sportowej na przedmiotowej nieruchomości”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że Dolina Trzech Stawów to skarb dla 

miasta, o który należy dbać. Projekt uchwały jest zamachem na rekreację na 

Dolinie. Punkt gastronomiczny to zwiększenie ruchu  samochodowego gości, 

samochodów dostawczych, spalin oraz ścieków.  

Radny uważa, że uzasadnienie do projektu uchwały jest bardzo lakoniczne.  

Co do planu utworzenia „zespołu sportowego”, zapytał czy inwestor zamierza 

stworzyć drużynę, którą będzie sponsorował. Jaka  nie wymieniona  

w uzasadnieniu z nazwy „osoba fizyczna” będzie budować korty, jakie korty, 

otwarte, kryte?. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada tam tereny 
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rekreacyjno-sportowe. Radny stwierdził, że kort tenisowy otwarty amortyzuje 

się, przy dobrej pogodzie, dopiero po dziesięciu latach. Co do doświadczenia 

inwestorów, to poddał w wątpliwość czy prowadzenie jednego lokalu stanowi o 

takim doświadczeniu.  

Nie uwierzy w to, że restaurator nagle chce budować obiekty sportowe  

i zajmować się nimi.  

Radny zapytał dlaczego nie sprzedaje się tego terenu, gdyż wówczas wpływy do 

budżetu miasta byłyby nieporównywalnie wyższe niż z opłat z zaproponowanej 

dzierżawy.  

Radny obawie się, że może powtórzyć się sytuacja taka jak na byłym już 

stadionie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, zlokalizowanym  także 

przy Dolinie Trzech Stawów,  gdzie planuje się budowę bloków. Planowany jest 

także dziesięciopiętrowy hotel lub biurowiec po stronie południowej, a  teraz 

jeszcze powstanie kolejny punkt gastronomiczny. Dolina nie ma więc jak widać 

szczęścia do właściwego jej zagospodarowania. Zapytał komu i w jaki sposób 

Dolina ma służyć?. Czy rzeczywiście  ma być to teren rekreacyjny?. 

Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi ogólny zarys, a my musimy  

stworzyć wizję. „Tam się aż prosi o boisko piłkarskie. Ruiną jest plac zabaw dla 

dzieci. W tej sytuacji budowa kolejnej restauracji wydaje się wielkim 

nieporozumieniem”.  

Zaapelował aby radni nie głosowali nad projektem uchwały, ze względu na jego 

niepełne uzasadnienie. „Oby nie powtórzyła się historia z firmą „Goławski 

Sport”, gdzie miały być boiska, korty, baseny, a będą bloki mieszkalne”. 

 

Prezydent Piotr Uszok zauważył, że Pan Radny Andrzej Zydorowicz 

uczestniczył w uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

Doliny Trzech Stawów. Nakłada on określone wymogi oraz ograniczenia. Jest to 

bowiem jedyny instrument prawny umożliwiający realizację konkretnych 

inwestycji. Uważa, że jest wiele przesady w wypowiedzi radnego. Mówimy 

bowiem o obszarze położonym na północ od autostrady A-4, a  Dolina Trzech 

Stawów to znacznie większy obszar.  

Prezydent nie zamierza niczego robić na siłę. Można zaprosić inwestora na 

posiedzenie komisji i zadać mu konkretne pytania.  

Dodał, że jest zapotrzebowanie na gastronomię na tym terenie. Obecnie 

omawiany  obszar nie jest uczęszczany przez nikogo, jest  pełen krzaków  

i zarośli. 

Prezydent przypomniał, że w gospodarce rynkowej nawet najlepsze zapisy 

zawarte w umowie, nie zawsze potrafią zagwarantować, że nie zdarzy się coś, 

co pokrzyżuje planu lub uchroni inwestora przez bankructwem ( jak to miało 

miejsce w przypadku wspomnianej przez radnego Zydorowicza firmy 

„Goławski Sport”).  
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Prezydent stwierdził, że jest skłonny wycofać projekt uchwały z posiedzenia 

Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zajmowała się projektem uchwały w dniu 23.10.2007r. i zaopiniowała go 

pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że z dużą radością przyjmuje 

możliwość podjęcia dyskusji w omawianym temacie. Każda  dyskusja prowadzi 

do celu, zwłaszcza jeżeli jest oparta na argumentach, a nie na pustosłowiu, które 

zostało zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że nawet jeżeli Komisja Rozwoju  

i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, to Rada Miasta 

Katowice stanowi większe gremium do dyskusji. Radny stwierdził, że wiadomą 

sprawą jest istnienie planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego 

terenu, jednak to miasto powinno wychodzić naprzeciw inwestorom, a nie 

czekać aż oni się na siłę zgłoszą z propozycją restauracji, hotelu itp.  

Radny zauważył, że w większości miast europejskich  tworzy się kwartały 

przeznaczone na konkretne przedsięwzięcia. My widać także podążamy w tym 

kierunku, tylko dlaczego kosztem rekreacji. Czy w tej północnej części Doliny 

ma być tylko gastronomia?. 

Radny poparł wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad i ponowne 

przedyskutowanie tematu. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że w trakcie Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta wstrzymała się od głosu nad  projektem uchwały. Miejsce, o którym 

mowa aż prosi się o zagospodarowanie. Idea zagospodarowania jest dobra, choć  

istnieje oczywiście niebezpieczeństwo, że  inwestor może Radę wprowadzić  

w błąd, zwłaszcza, że dzierżawa obejmuje 20 lat. 

Radna poparła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

Prezydent Piotr Uszok rozumiejąc wątpliwości, proponuje przegłosować 

uchwałę. Przed podpisaniem umowy z inwestorem, każdy zainteresowany radny 

będzie mógł zapoznać się z jej zapisami i gwarancjami przedstawionymi przez 

inwestora. Prezydent nie uczyni żadnego kroku bez takich konsultacji. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

przypomniał, że w trakcie Komisji skierowano wniosek do Prezydenta Miasta  

o „...wprowadzenie do umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Trzech Stawów na okres 20 lat, która zostanie podpisana z 
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firmą  „Porto Silesia” Savvas Patsidis Sp. J. zapisu zobowiązującego dzierżawcę 

– inwestora do wybudowania i uruchomienia części rekreacyjno-sportowej na 

przedmiotowej nieruchomości”. 

 

Radny Michał Jędrzejek zauważył, że już nie pierwszy raz zdarza się sytuacja, 

gdy sprawa została przedyskutowana na komisji, a następnie bez składania 

dodatkowych wniosków, jest zmieniana na sesji. Szkoda, że inicjator dzisiejszej 

dyskusji Pan radny Andrzej Zydorowicz nie uczestniczył w obradach RMR 

poświęconych m.in. omawianej obecnie sprawie. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że powinno się poddać pod głosowanie 

wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad sesji.  

W odniesieniu do wypowiedzi radnego Michała Jędrzejka, radna stwierdziła, że 

na komisji liczącej kilku radnych wydaje się opinię  w sprawie projektu 

uchwały, natomiast na sesjach, w gronie całej Rady Miasta  także można 

dyskutować nad daną sprawą. „Trudno zamykać komuś usta”. 

 

Radny Michał Jędrzejek wyjaśnił, że nikogo nie zamierza ograniczać  

w dyskusji. Uważa jednak, że w okresie pomiędzy komisją, a sesją Rady można 

było spotkać się z inwestorem i omówić wszystkie sporne kwestie.  

 

Radny Marek Chmieliński złożył wniosek o pozostawienie omawianego 

punktu w porządku obrad.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zauważył, że Pan Prezydent zgodził się na zdjęcie 

punktu z porządku obrad, a następnie zmienił zdanie.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu 15  

z porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Wniosek upadł w wyniku głosowania: 11 głosów, za”, 14 głosów sprzeciwu i 4 

głosy „wstrzymujące się”. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał dlaczego zdecydowano się na tryb 

bezprzetargowy, nie przedstawiono radnym ani opinii publicznej koncepcji 

zabudowy tego terenu. Jest to teren publiczny i w związku z tym jest to rodzaj 

pewnego kontraktu pomiędzy mieszkańcami, a inwestorem odnośnie tego,  

że teren zostanie wykorzystany w należyty sposób. Tutaj takiej pewności brak.  

Może można było pozyskać innego inwestora dla tego terenu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że to właśnie Rada Miasta ma poprzez 

uchwałę wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu oddania  
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w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że przepis wyraźnie mówi, iż można 

oddać teren w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Prezydent może to uczynić 

do trzech lat. Rada Miasta wydaje więc pozwolenie na okres dłuższy niż trzy 

lata. Wcale nie jest pewne, że inwestor będzie zainteresowany tak długą 

dzierżawą. Przedmiotem dyskusji będzie projekt umowy. Jeżeli inwestor nie 

przystanie na warunki miasta, to pewnie nie dojdzie do jej podpisania.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 15 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XVII/327/07 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka,  

                 Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

poinformowała, że przedmiotem planu jest teren poprzemysłowy PKP. Będzie 

on przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe oraz zostanie zachowane 

istniejące obecnie boisko sportowe.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/328/07 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
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                 położonego w rejonie ulic: Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty  

                 w Katowicach.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek  

stwierdziła, że plan  dotyczy rozbudowy salonu samochodowego „Volvo”   

w kierunku południowym oraz możliwości rozszerzenia produkcji  

i przetwórstwa produktów drewnopodobnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o skomunikowanie firmy od strony południowej 

w sytuacji gdy ul. 73 Pułku Piechoty stania się ulicą czteropasmową. W jaki 

sposób następować będzie np. dojazd od ul. Karolinki.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

stwierdziła, że zjazdy będą odbywać się w ramach potrzeb węzła 

komunikacyjnego dla tego terenu.  

  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że istniejące studium wykonalności dla tego 

terenu nie wyklucza obecnie możliwości dojazdu obecną ulica, która pozostanie 

ulicą lokalną. Przetarg w sprawie przebudowy będzie ogłoszony 

prawdopodobnie jeszcze w bieżącym roku, a wykonawca wyłoniony  w marcu 

przyszłego roku.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/329/07 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

                 położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta  

                 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XVII/18/07. 
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Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

stwierdziła, że projekt planu przeznacza teren pod budownictwo mieszkaniowe  

i częściowo usługowe. Plan wyłożony był do publicznego wglądu już 

trzykrotnie.  

Zgłoszono do niego szereg uwag. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o zmniejszenie 

intensywności zabudowy, ograniczenia przelotowej funkcji komunikacyjnej 

pomiędzy ulicą Gawronów, a ulicą Drozdów. Ponadto uwagi dotyczyły także 

zapewnienia terenów zielonych wokół osiedla. Druga część wniosków dotyczyła 

umożliwienia funkcji usługowej w rejonie ulicy Gawronów. Pierwotnie 

dopuszczono wysokość zabudowy przeznaczonej na funkcje usługowe do 

sześciu kondygnacji. Obecnie ten teren jest wskazany pod zabudowę 

mieszkaniową z funkcją usługową w parterze i pierwszej kondygnacji.  

W wyższych kondygnacjach pod funkcję mieszkaniową. 

Stanowisko wyrażone przez Komisję Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 

23.10.2007r. odnosiło się do uwag nieuwzględnionych. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 
odczytał wyciąg z protokołu z posiedzenia w dniu 23 października 2007r. 

Przypomniał, że w trakcie Komisji odbyła się szeroka dyskusja wszystkich 

zainteresowanych stron.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

stwierdziła, że uwagi przedstawione przez Komisję Rozwoju i Promocji Miasta.  

mogą być przez Radę Miasta uwzględnione zgodnie z ustawą o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym Rada może je 

przegłosować.   

Naczelnik dodała, że jeżeli chodzi o sporną sprawę wysokości budynków, to 

dopuszczono by zabudowę czterokondygnacyjną i poddasze z funkcją usługową 

w parterze i pierwszej kondygnacji budynku. Miejsca parkingowe byłyby 

realizowane jako podziemne. Co do uwzględnienia drugiej uwagi, to Prezes 

„Holdimexu”, obecny na RMR, zaakceptował połączenie terenu ścieżką pieszo-

rowerową, jako ścieżką wewnątrz osiedlową. Odbędzie się to na zasadzie 

nakazu realizacji, a nie jak zakładano pierwotnie, inwestycji celu publicznego. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że od głosowania na dzisiejszej sesji zależy 

dalszy los przedmiotowej uchwały. Poinformował, że podda pod głosowanie 

pięć wniosków sformułowanych w trakcie Komisji Rozwoju i Promocji Miasta 

w dniu 23.10.2007r. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że zapisany plan mówi o inwestycjach  

z zakresu infrastruktury drogowej. Należy to do zadań własnych miasta  
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i obejmuje realizację drogi publicznej. Poprosił o wskazanie lokalizacji tej drogi 

oraz o przedstawienie skutków budżetowych, jakie wiążą się z jej realizacją. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

wyjaśniła, że jest to przedłużenie ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ul. Kościuszki, 

w kierunku terenu, który w przyszłości będzie obszarem rozwojowym. Jest to 

więc droga dojazdowa, oddzielona terenem zielonym. Jeżeli chodzi o koszty, to 

poprosiła o wypowiedź projektantów.  

 

Pani Projektant Grażyna Szymańska szacunkowo określiła koszt budowy 

przedmiotowej drogi na 1 mln zł. ( obecnie koszt wynosi 1 tys. 500 zł za metr 

bieżący). 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała jaki jest stosunek Prezydenta do zmienionego 

obecnie uwagami projektu uchwały.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że odniesie się pozytywnie do 

przegłosowanych przez Radę Miasta uwag. Dodał jedynie, że w 1992r. teren 

został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, na tej podstawie ustalono 

opłaty. Nie jest jednak tak, że nie można zmienić planu zagospodarowania 

przestrzennego. Jednak w  przypadku przegłosowania uwag Komisji, konieczna 

stanie się zmiana stawek dotyczących opłat. Jest to niezręczne, gdyż 

obowiązująca  umowa przekazywała grunt z określonym przeznaczeniem ( pod 

budownictwo mieszkaniowe) i trzeba będzie ją zmienić z powodu zmiany 

przeznaczenia tego terenu. Pozostawi więc tę decyzję Radzie Miasta. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Mieszkańców budynków ul. Wróbli 30, 

32, 30A i 32A. Pani B F,  która podpisała się pod wspomnianym pismem zwraca 

się o zdjęcie z porządku obrad punktu 18 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w 

Katowicach.  

Przewodniczący Rady poinformował, że taka inicjatywa przysługuje jedynie 

Radzie Miasta lub Prezydentowi Miasta.  

Ponadto w piśmie domagano się podjęcia działań niezbędnych do dokonania 

zmian w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowanych 

przez firmę „Holdimex” i zaakceptowanych przez Komisję Rozwoju i Promocji 

Miasta oraz wskazania obszaru oddziaływania proponowanych budynków 

biurowych, poprzez wykonanie odpowiednich analiz dot. wpływu tych 

budynków na Osiedle mieszkaniowe „Brynów II”, w szczególności na natężenie 

i bezpieczeństwo  ruchu drogowego i uwzględnienie ich w planie 
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zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radny Leszek Piechota stwierdził, że cel jest słuszny, jeżeli chodzi  

o głosowanie wniosków. Zaproponował jednak aby najpierw poddać pod 

głosowanie zaproponowany radnym projekt uchwały, a dopiero później wnioski 

Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, jako zmiany do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uniemożliwiłoby to głosowanie nad 

wnioskami Komisji. Przegłosowanie uchwały zamknęłoby bowiem możliwość 

głosowania nad tymi wnioskami. Każdy wniosek będzie więc poddany  pod 

głosowanie, a następnie przegłosowany zostanie projekt uchwały 

uwzględniający zmiany.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
zwróciła uwagę na jeden element. Właściciel terenu zgodził się wykonać 

ścieżkę pieszo-rowerową, jako ścieżkę wewnątrz osiedlową. Odbędzie się to na 

zasadzie nakazu realizacji, a nie inwestycji celu publicznego. 

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że  w takim razie projekt uchwały 

przedłożony Radzie nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

wyjaśnił, że Komisja wypracowała pewien konsensus, czego dowodem są 

zaproponowane wnioski. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał czy będziemy głosować nad rozdanym 

radnym projektem  uchwały, czy też będzie przedstawiona jakaś poprawka.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po przegłosowaniu zaproponowanych przez 

Komisję Rozwoju i Promocji Miasta wniosków, konieczne stanie się ponowne 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały, uwzględniającego te 

wnioski. Jest to wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W związku z tym nie będzie dzisiaj głosowany projekt uchwały. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
zacytowała stosowny zapis ustawy, z którego wynika, że jeżeli rada gminy 

stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian do projektu uchwały, w tym 

również uwag do planu, to wymaga to dokonania korekty planu i wyłożenia go 

do publicznego wglądu.  
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Radny Tomasz Szpyrka zauważył, że po przegłosowaniu uwag przez Radę 

Miasta, plan zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Zapytał 

dlaczego, skoro był już wykładany trzykrotnie. Sprawa przedłużana jest  

w nieskończoność. Kolejne wyłożenia powodują bowiem wprowadzenie 

kolejnych uwag przez zainteresowane strony.  

Rada Miasta także po raz trzeci podejmuje dyskusję w tym temacie, co zaczyna 

być niepoważne. Zaproponował zatem przegłosowanie projektu uchwały 

uwzględniającego uwagi Komisji.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
stwierdziła, że stanowisko nadzoru Wojewody jest takie aby zaproponowane 

zmiany ponownie wyłożyć do publicznego wglądu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jaki jest czas wyłożenia planu i kolejnego 

przedłożenia projektu na sesji Rady Miasta.  

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że procedura trwa około dwóch miesięcy.  

 

W tym miejscu o zabranie głosu poprosiła Pani B F reprezentująca Wspólnotę 

Mieszkaniową przy ul. Wróbli.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie udzielenie głosu Pani B F.  

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę, w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 

10 głosów sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

Pani B F zwróciła uwagę na jedną rzecz. Chodzi mianowicie o natężenie ruchu 

samochodowego na osiedlu oraz w jego okolicach. Liczba samochodów 

przejeżdżających ulicą Gawronów oraz ulicami przyległymi zwiększy się 

kilkakrotnie. Drugi alternatywny wjazd na osiedle wymaga objazdu całego 

osiedla.  

W związku z tym zwróciła się z wnioskiem o przebudowę układu drogowego,  

co powinno być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.   

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że osiedle Brynów nie jest azylem 

miasta Katowice, pozbawionym uciążliwości śródmiejskich. Co mają 

powiedzieć mieszkańcy Osiedla Paderewskiego czy Tysiąclecia, które sąsiadują 

z drogami zaliczanymi do grupy autostrad. „Jeżeli ktoś chce mieszkać na wsi, to 

powinien wyprowadzić się ze śródmieścia Katowic i wtedy nie będzie miał 

samochodów”. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące wnioski Komisji 

Rozwoju i Promocji Miasta z 23 października 2007r. 

 

1/. pkt 6 uwzględnić uwagę nr 11.4 wniesiona przez Mieszkańców 

budynków przy ul. Wróbli 30 – 32, wspólnota Mieszkaniowa S1 dotycząca 

wyznaczenia ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na przedłużeniu drogi 

KD1/2 do ulicy Drozdów.  

 

Wniosek został  przyjęty przez Radę Miasta, w wyniku głosowania : 20 głosów 

„za”, brak sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące się”. 

 

2/. pkt 9 uwzględnić uwagę nr 12.4 wniesiona przez Mieszkańców 

budynków przy ul. Wróbli 30A – 32A, Wspólnota Mieszkaniowa 30A – 32A 

dotycząca wyznaczenia ścieżki rowerowej   i ciągu pieszego na przedłużeniu 

drogi KD1/2 do ulicy Drozdów. 

 

Wniosek został  przyjęty przez Radę Miasta, w wyniku głosowania : 22 głosy 

„za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”. 

 

3/. pkt 14 uwzględnić część uwagi nr 14.2 wniesionej przez Przedsiębiorstwo 

Realizacji Budownictwa ”Holdimex” z siedzibą przy ul. Zimorodków 28, 

40-533 Katowice dotyczącej powrotu do ustaleń pierwszego projektu planu 

(lokalizacja terenów w całości przeznaczonych na usługi publiczne, a nie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług), który zyskał akceptację 

Prezydenta Miasta oraz zgodny był w całości z ustaleniami obowiązującego 

Studium. 

 

Wniosek został  przyjęty przez Radę Miasta, w wyniku głosowania : 20 głosów 

„za”, brak sprzeciwu i 5 głosów „wstrzymujących się”. 

 

4/. pkt 16 uwzględnić część uwagi nr 15 wniesionej przez Panią A W  

w imieniu 260 mieszkańców Katowic (udokumentowanej listą z podpisami) 

dotyczącej sprzeciwu wobec odstąpienia w projekcie planu od lokalizacji w 

obszarze objętym planem dwóch budynków biurowo – usługowych w 

rejonie ulicy Gawronów oraz poparcie budowy takich obiektów. 

 

Wniosek został  przyjęty przez Radę Miasta, w wyniku głosowania : 20 głosów 

„za”, 1 głos sprzeciwu  i 4 głosy „wstrzymujące się”. 

 

5/. pkt 23 uwzględnić część uwagi nr 17 wniesionej przez Komitet 

Organizacyjny Stowarzyszenia Rozwoju Regionu Silesia z siedzibą przy 
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Placu Grunwaldzkim 12, 40-126 Katowice dotyczącej przeznaczenia 

terenów 2MW/U i 3MW/U w całości pod usługi użyteczności publicznej. 
 

Wniosek został  przyjęty przez Radę Miasta, w wyniku głosowania : 22 głosy 

„za”, brak sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek raz 

jeszcze przypomniała, że plan z uwzględnionymi przez Radę Miasta wnioskami 

zostanie teraz wyłożony do publicznego wglądu, a następnie przedstawiony 

Komisji Rady i na sesji Rady Miasta Katowice.   

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia radnych  

                 Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta  

                 Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do  

                 aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna   

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/330/07/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                sprawozdania Zespołu powołanego dla zaopiniowania  

                 kandydatów na ławników zgłoszonych do sądów w Katowicach na  

                kadencję 2008-2011. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie Zespołu  do swoich skrytek. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna   

zaopiniowała pozytywnie przedłożone sprawozdanie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/331/07/ 

 

Punkt 21 Wybory ławników do Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego  

                 w Katowicach.  

 

Radny Tomasz Szpyrka do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponował  

z ramienia Klubu PO radną Marzenę Sontag oraz radną Ewę Kołodziej. 

 

Radny Michał Jędrzejek z ramienia Klubu PIS do składu Komisji Skrutacyjnej 

zaproponował  radnego Ryszarda Willner-Pastera oraz radnego Jakuba 

Łukasiewicza.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz z ramienia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Dawida 

Kostempskiego, radnego Dariusza Łyczko  oraz radnego Zbigniewa 

Przebindowskiego.  

Wybrani radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”, przyjęła skład 

Komisji Skrutacyjnej.  

 

O godzinie 15.45 ogłoszono przerwę na ukonstytuowanie się Komisji 

Skrutacyjnej.  

O godzinie 16.00 wznowiono obrady. 

 

Radny Dawid Kostempski, radny Zbigniew Przebindowski oraz radna Ewa 

Kołodziej złożyli rezygnację z pracy w Komisji Skrutacyjnej z powodów 

formalnych.  

W związku z tym uzupełniono skład Komisji Skrutacyjnej o następujące osoby: 

radnego Marka Chmielińskiego, radnego Marcina Krupę i radnego Tomasza 

Szpyrkę.  

Zaproponowani radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.  

Rada Miasta Katowice przyjęła nowy skład Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Łukasiewicz odczytał regulamin 

wyboru ławników do Sądów Rejonowych w Katowicach oraz do Sądu 

Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

/ Regulamin wyboru ławników- zał. nr 2 do protokołu/ 
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Następnie Komisja rozdała radnym karty do głosowania, po czym   

przeprowadzono głosowanie tajne. 

 

Po zebraniu głosów do urny, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia 

głosów.  

W tym celu ogłoszono przerwę o godz. 16.15. 

 

O godz. 18.20 wznowiono obrady.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Łukasiewicz odczytał protokoły 

Komisji Skrutacyjnej. 

/ Protokoły Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 3 do protokołu/   

 

Punkt 22 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu  

                 Rejonowego Katowice – Wschód  w Katowicach na kadencję  

                 2008-2011. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników do 

Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XVII/332/07/ 

 

Punkt 23  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

                  Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach na kadencję 2008- 

                 2011. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników do 

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVII/333/07/ 

 

Punkt 24 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu  

                Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników do 

Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-2011. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
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/Uchwała nr XVII/334/07/ 

 

Radny Marek Plura złożył Przewodniczącemu Rady Miasta pismo dotyczące 

zrzeczenia się pełnienia funkcji Radnego Rady Miasta Katowice. 

 

W związku z rezygnacją z mandatu przez radnego Marka Plurę, 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad 

sesji, poprzez dopisanie punktu 24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Katowice ( Marek Plura). 

 

Zmiana została przyjęta przez Radę Miasta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

 

Punkt 24a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu  

                   radnego Rady Miasta Katowice ( Marek Plura). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XVII/335/07/ 

 

Przewodniczący Rady oraz Prezydent Miasta Katowice złożyli radnemu 

Markowi Plurze serdeczne podziękowania za pracę w Radzie Miasta oraz 

przewodniczenie Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

Radnemu wręczono kwiaty oraz pamiątkową książkę.   

 

Radny Marek Plura serdecznie wszystkim podziękował ze współpracę.  

 

Punkt 25 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o wynikach  

                analizy oświadczeń  majątkowych radnych.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych radnych oraz odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice oraz Prezydenta Miasta Katowice za rok 2006. 

Wobec braku uwag, Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła informację  
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dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

/ Informacje o oświadczeniach majątkowych – zał. nr 4 do protokołu/ 

  

Punkt 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz                

                     w budżecie miasta Katowice na 2007r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”. 

 

/ Uchwała nr XVII/336/07/ 

 

Punkt 25b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                    zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

                    położonej na terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju  i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XVII/337/07/ 

 

Punkt 25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program poprawy  

                    bezpieczeństwa publicznego w Katowicach na rok 2007. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach.  

 

/ Uchwała nr XVII/338/07/ 

 

Punkt 25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                    położonej na terenie miasta Katowice ( Wilhelma Friedricha  

                    Grundmanna). 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach.  

 

/ Uchwała nr XVII/339/07/ 

 

Punkt 25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  

                    placowi położonemu na terenie miasta Katowice( Karola Stryji). 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach.  

 

/ Uchwała nr XVII/340/07/ 

 

Punkt 25f/ 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 XVII/25f/07. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”. 

 

/ Uchwała nr XVII/341/07/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A M 

Prezesa Zarządu firmy A& K Spółki z o.o. w Katowicach na działalność 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”. 

 

/ Uchwała nr XVII/342/07/ 

 

Punkt 27 Interpelacje.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miasta Katowice 

wpłynęły następujące interpelacje: 

 

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

     Bałtyckiej do mostka na rzece Ślepiotka. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Michała  Lutego z 10.10.2007r.  

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

         Bałtyckiej i jej odnogach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Michała lutego z 10.10.2007r.  

2/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie likwidacji drogi koniecznej  
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    łączącej ulicę Ojca Karola Bika z ulica Piotrowicką. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 12.10.2007r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie zorganizowania darmowych worków do 

    zbiórek odpadów w selektywny sposób i ich regularny wywóz. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 10.10.2007r.  

2/ radnego Józefa Zawadzkiego:  

1. w sprawie ograniczenia liczby dzieci w klasach do ilości 25. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 1.10.2007r.  

    2. w sprawie budowy „Wioski Serca” im. Jana  Pawła II. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 10.10.2007r.  

3/ radnej Ewy Kołodziej:  

1. w sprawie udostępnienia mieszkańcom połączenia drogowego pomiędzy  

     Osiedlem Odrodzenia a dzielnicą Kostuchna. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 22.10.2007r.  

2. w sprawie wydania przez Urząd Miasta Katowice ulotki informacyjnej  

    o szkodliwości spalania toksycznych odpadów  w paleniskach domowych. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej: 

1. w sprawie protestu przeciwko budowie wielokondygnacyjnego budynku  

          przy ul. Żeromskiego,   

    2 . w sprawie wyjaśnienia przyczyn przedłużającego się wykupu przez 

         Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” gruntu od miasta, będącego w jej  

         wieczystym użytkowaniu. 

5/ radnego Stefana Gierlotkę w sprawie korekty trasy autobusu  miejskiego nr  

    138. 

6/ radnego Ryszarda Willner Pastera w sprawie przyznania środków  

    Powiatowemu Urzędowi Pracy na weryfikację osób zarejestrowanych jako  

    bezrobotne. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły interpelacje złożone przez następujących radnych: 

 

1/ radną Ewę Kołodziej w sprawie rozszerzenia informacji o procedurach na  

    drukach ( wnioskach) Urzędu Miasta Katowice, Wydziału Kształtowania  

    Środowiska dotyczących dofinansowania miasta z tytułu zmiany pieców na  

    proekologiczne  oraz o uproszczenie tych procedur 

2/ radną Ewę Kołodziej i Stanisława Włocha w sprawie niedopuszczenia  

    do budowy pięciokondygnacyjnego bloku  mieszkalnego przy ul.  

    Żeromskiego w dzielnicy Ligota w Katowicach.  

 

Punkt 28 Zapytania radnych. 
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Radny Dariusz Łyczko przypomniał, że w przyszłym roku będziemy 

obchodzić 100 – lecie Nikiszowca. Zapytał czy w związku z tym przewiduje się 

rewitalizację  tej dzielnicy miasta już w przyszłym roku. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że program rewitalizacji miasta dotyczy 

różnych podmiotów. Po analizie dokonanej  z Muzeum Historii Katowic 

ustalono, że dla realizacji rewitalizacji dzielnicy Nikiszowiec konieczne stanie 

się pozyskanie funduszy unijnych. Jednak podmiotem realizacji programu 

rewitalizacji będą konkretne spółki, które przygotują swoje programy realizacji 

planowanych przedsięwzięć..   

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że w uchwale o sporcie 

kwalifikowanym zobowiązaliśmy się do nagradzania zawodników, którzy 

przyczynili się do awansów sportowych. Jest to więc forma nagrody.  

Radny zapytał dlaczego miasto Katowice nie reaguje, gdy GKS „Katowice” 

wpisuje na listę osoby nieuprawnione, czyli  zawodników, którzy nie przyczynili 

się  w żaden sposób do awansu do II ligi. W czwórce tych zawodników jest np. 

dwóch działaczy, którzy tworzyli zaplecze drużyny trzecioligowej, grali w 

drużynie „B” i nie mają żadnych uprawnień do otrzymania nagrody. W ten 

właśnie sposób miasto straciło ponad 40 tys. zł. Mamy więc do czynienia  

z wyłudzeniem. 

Radny zapytał Prezydenta kiedy zamierza na to zareagować.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że osobiście nie sprawdza zawodników. 

Miasto opiera się na oświadczeniach, w przekonaniu miasta wiarygodnych, 

Prezesa Klubu oraz Śląskiego Związku  Piłki Nożnej. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że są opracowane druki, na których 

składa się wnioski o nagrody i osobą ponoszącą  pełną odpowiedzialność za 

zgłoszenie jest Prezes Klubu, potwierdzający uprawnienia zawodnika. 

Dodatkowo oświadczenie Prezesa Klubu potwierdza branżowy związek, czy to 

piłki nożnej, czy też siatkówki, w zależności od rodzaju sportu. Miasto sprawdza 

więc wniosek jedynie od strony formalnej. Nikt nie weryfikuje czy zawodnik 

jest w I, czy II grupie. Jest to bowiem sprawa Prezesa Klubu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że musimy kontrolować pieniądze, 

które wydajemy. Nie mogą być one marnowane i wydawane bez podstawy 

prawnej. Uchwała wyraźnie precyzuje, że nagrodę może otrzymać zawodnik, 

który wywalczył awans. Tymczasem katowiczanie nie mieli pełnej, 20 osobowej 

listy, dopisali więc swoich działaczy oraz zawodników nieuprawnionych. 
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Radny uważa, że miasto musi kontrolować wydatki i sprawdzać je.  

Poprosił o odpowiedź na swoje zapytanie na piśmie.  

 

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że nie rozumie niechęci władz miasta do 

wydania radnym kart do parkowania umożliwiających parkowanie na terenie 

miasta. Zaproponował aby wysłać urzędników podległych Prezydentowi do 

ościennych miast w celu podpatrzenia i znalezienia sposobu rozwiązania tego 

problemu.  

 

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że na tyle na ile można było, problem 

parkowania w ścisłym centrum miasta został rozwiązany. Dodał, że sam swój 

samochód parkuje na płatnym parkingu, albo poza strefą centrum. Uważa, że  

w tej sprawie nie powinno się domagać uprzywilejowania poszczególnych grup 

osób.  

 

Radny Stefan Gierlotka w dalszym ciągu zwrócił się o zapewnienie kart do 

parkowania. Radni parkują w różnych miejscach, nie tylko w centrum i taka 

karta wydawana kiedyś przez Urząd Miasta do tego uprawniała.  

 

Przewodniczący Rady zaprzeczył jakoby taką kartę wydawano w celu 

darmowego parkowania przez radnych na terenie miasta. Dodał ponadto, że 

dokumentem regulującym sprawę parkowania na terenie miasta Katowice jest 

stosowna uchwała Rady Miasta. Nie ma w niej zapisu o istnieniu karty 

parkingowej dla radnych. „Trzymajmy się więc prawa, które sami stanowimy”. 

Jeżeli radny Gierlotka uważa, że należy zapisy tej uchwały zmienić, to zawsze 

może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w celu dokonania w niej 

stosownych zapisów.  

 

Radny Stefan Gierlotka ponownie stwierdził, że były takie karty. Straż 

Miejska powinna w dniach komisji i sesji Rady zapewniać radnym możliwość 

parkowania pod Urzędem Miasta.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz stwierdził, że jest oburzony, iż radny domaga się 

darmowego parkowania. „Nie jesteśmy ponad innymi, w związku z tym 

obowiązują nas takie same zasady parkowania jak pozostałych mieszkańców 

Katowic”. 

 

Radna Ewa Kołodziej podziękowała Wydziałowi Kształtowania Środowiska  

i Pani Naczelnik Zofii Muc, gdyż przychylono się do wniosku radnej  

o dodrukowanie ulotek o uciążliwości spalania toksycznych odpadów  
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w paleniskach domowych. Zapytała czy akcja ta będzie rozszerzona na całe 

miasto, czy też objęte nią będą tylko południowe dzielnice. 

 

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że sprawę należy zbadać w szerszym 

aspekcie, gdyż występuje problem niskiej emisji. Poprosił o trochę cierpliwości.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz w odniesieniu do wypowiedzi radnego Jakuba 

Łukasiewicza stwierdził, że rozumie, iż radny nie dostrzega problemu 

parkowania, gdyż nie jest posiadaczem samochodu. Tymczasem problem jest. 

Radny Zydorowicz jest za tym aby ponosić odpłatność za miejsca parkingowe, 

ale póki co takich miejsc brak. Problem więc należy w jakiś sposób rozwiązać.  

 

Punkt 29 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał niektóre pisma złożone w okresie 

międzysesyjnym: 

- Łódzkiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu z 10.09.2007r., 

- Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Transportu  

  Samochodowego z 16.10.2007r. 

- Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice   

   „Zdrowe Osiedla” z 26.10.2007r. 

- Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych z 23.10.2007r.  

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4.10.2007r. 

- Cityboard Media z 5.10.2007r. 

- Grzegorza Tobiszewskiego – Posła na Sejm RP z 1.10.2007r.  

- Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Owocowej 4, 4a, 4b z 3.10.2007r. 

- Komitetu Protestacyjnego mieszkańców przy ul. Żeromskiego z 3.10.2007r. 

- Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach z 1.10.2007r.  

 

Prezydent Piotr Uszok zaprosił radnych na spotkanie do sali 315 z Panem 

Tomaszem Koniorem, gdzie omówiona zostanie sprawa przebudowy centrum 

miasta.  

 

Punkt 30 Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady 

XVII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 19.00. 

 

 

                                                                               Prowadzący obrady: 
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