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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XIX sesji. 

 

Data sesji:  26 listopada 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.00 

Numery podjętych uchwał: XIX/345/07 – XIX/366/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Barbara Kożusznik  i radny Jakub Łukasiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka  

 radna Barbara Kożusznik  

 radny Jakub Łukasiewicz  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

 nr 1   Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta 

2/ Bożena Rojewska  

3/ Józef Zawadzki  
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Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 26 listopada 2007r. 

wraz z proponowanymi zmianami 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

4a/ Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oświadczenia z okazji 80-lecia 

Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach.  

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice ( rondo Marszałka Konstantego 

Wolnego). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia kierunków zmian w 

organizacji działalności Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II, 

działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekształcenia SP ZOZ 

Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie poprzez likwidację Oddziału 

Otolaryngologicznego działającego w strukturach Szpitala. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych na 

terenie miasta Katowice do kategorii dróg gminnych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do udziału w Śląskim Forum 

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność 

miasta Katowice. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby 

przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie 

transportu  drogowego taksówką  na  obszarze miasta Katowice w roku 

2008. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego 

zasobu miasta Katowice lokali, które przeznacza się na wynajem jako 

lokale socjalne. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na 

utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Komunalnego Zakładu Usług 

Pogrzebowych w Katowicach na 2008r.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice przyznanej na cele 

remontowe dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach na 2008r.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy ulicy Bażantów. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla 

Tysiąclecia w Katowicach.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie powiadomienia  Skarbnika 

Miasta Katowice   

          o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie powiadomienia  Sekretarza 

Miasta   o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

22a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

       miasta Katowice  na 2007r.  

    22b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  

           Katowice do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego  

            współdziałania w przygotowaniu premiery w Teatrze Śląskim im. St.  

           Wyspiańskiego w roku 2008. 

23. Rozpatrzenie skarg: 

-  Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej 

-  Pana G W 

-  Pana G B 

24. Interpelacje. 

25. Zapytania radnych. 

26. Komunikaty i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady XIX sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Arkadiusza 

Godlewskiego, Wiceprezydenta Michała Lutego, 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 Pana Prezesa Polskiego Radia „Katowice” W P oraz 

Pana K W, wnuka I-go Marszałka Sejmu Śląskiego. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych na galerii studentów Wydziału  

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

 

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

prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Barbarę Kożusznik  

2/ Jakuba Łukasiewicza  

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 28 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 28 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian: 

 

1/ dopisanie punktu 4a/ Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miasta    

     Katowice. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Katowice: 

 

1/ dopisanie punktu  22a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

    budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

2/ dopisanie punktu 22b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   

     przystąpienia Miasta Katowice do porozumienia z Województwem Śląskim  

     dotyczącego współdziałania w przygotowaniu premiery w Teatrze Śląskim  

     im. St. Wyspiańskiego w roku 2008. 

 

Prezydent Piotr Uszok uzasadnił wprowadzenie tego punktu do porządku 

obrad. Teatr Śląski zwrócił się do miasta z propozycją udziału w przygotowaniu 

premiery w roku 2008. Konsekwencją wprowadzenia zapisu konkretnej kwoty 

na to przedsięwzięcie  w budżecie miasta na 2008r. jest podjęcie proponowanej 

uchwały, pozwalającej na przekazanie środków do Marszałka Województwa, 

który następnie przekaże ją do Teatru.  

 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

 

3/ wpisanie w punkcie 23 rozpatrywanych skarg:  

-  Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej ( druk sesyjny nr XIX/23/07) 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

-  Pana G W ( druk sesyjny nr XIX/23a/07) 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

    -  Pana G B ( druk sesyjny nr XIX/23b/07) 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

Punkt 4a/Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

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

 

Protokół z XVIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 
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Punkt 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oświadczenia z okazji  

               80-lecia Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały. 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/345/07/ 

 

Przewodniczący Rady wręczył obecnemu na sali Prezesowi Polskiego Radia 

„Katowice” uchwałę dotyczącą oświadczenia z okazji 80-lecia Rozgłośni 

Polskiego Radia w Katowicach.  

 

Pan Wojciech Poczachowski – Prezes Polskiego Radia w Katowicach, przy 

jednogłośnej akceptacji Rady Miasta zabrał głos.  

Stwierdził, że mamy powód do dumy z faktu, iż rozgłośnia Polskiego Radia 

„Katowice”, powstała 4 grudnia 1927r. jako czwarta rozgłośnia w kraju, po 

takich ośrodkach jak: Warszawa, Kraków i Poznań, a przed takimi jak: Wilno  

i Lwów. Rozgłośnia wpisuje się wspaniale w historię miasta Katowice. 

Początkowo, w roku swojego powstania siedziba radia mieściła się na 

skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Mielęckiego, by w roku 1937 przenieść się do 

obecnego budynku, który jako pierwszy  w Polsce i jeden z pierwszych  

w Europie przeznaczony był na potrzeby rozgłośni radiowej. 

Jubileusz 80-lecia rozgłośni, 4 grudnia br. uświetni msza w Katedrze, 

poświęcenie sztandaru oraz  odsłonięcie tablicy pamiątkowej na pierwszym 

gmachu Polskiego Radia  „Katowice”, na rogu ul. Warszawskiej i Mielęckiego. 

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 16 do 22 listopada 2007r. 

 

/ Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

               wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji  
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               Rady Miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, proponując aby funkcję Przewodniczącego 

Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych piastował Pan radny Witold 

Witkowicz. 

 

Prowadzący obrady zapytał radnego Witolda Witkowicza czy wyraża zgodę na 

pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich  

i Społecznych.  

 

Radny Witold Witkowicz wyraził zgodę.  

 

Rada Miasta Katowice, w głosowaniu: 26 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się” wyraziła zgodę na objęcie funkcji 

Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych przez Pana 

radnego Witolda Witkowicza. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały, stosownie do wyników wcześniejszego 

głosowania.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XIX/346/07/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

               położonemu na terenie miasta Katowice ( rondo Marszałka  

               Konstantego Wolnego). 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/347/07/ 



Pan K  W przekazał na ręce Prezydenta Miasta Piotra Uszoka 
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Pan K W – wnuk I-go Marszałka Sejmu Śląskiego podziękował radnym za 

podjęcie uchwały. Słowa podziękowania skierował także pod adresem 

wnioskodawców nadania nazwy ronda: Bractwu Myśli Bratniej Związku 

Górnośląskiego i Muzeum Historii Katowic. 

książkę A. Lysko i K. Wolnego „Marszałek Sejmu Śląskiego. Życie i dzieło  

Konstantego Wolnego ( 1877-1940)”. 

Drugi egzemplarz tej samej pozycji książkowej przekazał Przewodniczącemu 

Rady Miasta Katowice Jerzemu Forajterowi.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów  

               formularzy dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego  

               i leśnego obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt 

uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych 

poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/348/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia kierunków  

                 zmian w organizacji działalności Szpitala Geriatrycznego im.  

                 Jana Pawła II, działającego jako samodzielny publiczny zakład  

                 opieki zdrowotnej.  

 

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

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że jest to uchwała kierunkowa. Zmiany, 

zgodnie z § 1  pkt 3, mają polegać na „dopuszczeniu możliwości  zmiany formy 

organizacyjno - prawnej funkcjonowania Szpitala”. Czy w związku z tym nie 

istnieje zagrożenie załamania norweskiego mechanizmu finansowania, o który 

ubiega się Szpital? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że trwa obecnie faza uzgadniania 

funduszu norweskiego. Mo  to potrwać nawet rok. Zaproponowana uchwała jest 

kierunkowa. Rozpoczyna się nią proces rozeznania rynku, konkretnie tego czy 

jest inwestor zainteresowany budową Centrum Profilaktyki Starzenia. 
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Szpital jest samodzielny. Można go wydzielić jako samodzielny publiczny 

podmiot  i w tej części realizować fundusz norweski, można też w ogóle nie 

skorzystać z tego mechanizmu.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że jako jedyna głosowała przeciwko 

pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały na Komisja Ochrony Zdrowia  

i  Środowiska. Brakowało bowiem  opinii Rady Społecznej Szpitala oraz innych 

podmiotów uprawnionych do takiego opiniowania. 

Stwierdziła, że wbrew zapisom w uzasadnieniu do projektu uchwały, nie jest 

prawdą, iż „ Z kierunkiem działań Prezydenta Miasta Katowice zgadza się 

również zespół pracowników Szpitala...”  

Radna złożyła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały pkt 4 w § 1, ponieważ 

budzi on zastrzeżenia i jest zbyt daleko idący w stosunku do uchwały 

kierunkowej. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zacytowała pismo Spółki z o.o. „Geriamed”  

z 19.07.2007r. potwierdzające poparcie dla projektu rozbudowy Szpitala i zmian 

jego formy prawnej w celu poprawy jego sytuacji ekonomicznej. 

Bez uchwały kierunkowej, także pracownicy Szpitala, nawet z własnym 

inwestorem, nie są w stanie nic zrobić w kwestii dokonania nakładów 

koniecznych w rozbudowie Szpitala. 

Co do pkt 4 w § 1 cytowanego przez radną Halinę Kańtoch, jest to zapis dający 

propozycję udostępnienia majątku Szpitala ewentualnemu inwestorowi. 

Rada Społeczna Szpitala Geriatrycznego w dniu 23 listopada br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały z kilkoma uwagami. Zmiany te są nie ustawowe  

i w związku z tym nie zostały wprowadzone do projektu uchwały.  

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że należy pamiętać w jakich 

okolicznościach Spółka „Geriamed” została utworzona Celem jej zawiązania 

było przeprowadzenie prywatyzacji pracowniczej. Na temat prywatyzacji 

Szpitala miała być podjęta dyskusja na forum całej Rady Miasta, tymczasem 

temat dyskutowany był jedynie na Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Nie 

spełniono więc wszystkich ustalonych wcześniej warunków. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna w cytowanych wcześniej pismach nie ma 

słowa o spółce pracowniczej. Są natomiast wyraźne deklaracje o inwestorze 

zewnętrznym. 

 

Radny Zbigniew Przebindowski skorygował informację, że Rada Społeczna 

Szpitala Geriatrycznego odbyła się nie w piątek, ale w czwartek 22  listopada 

2007r. 

 

Radny Leszek Piechota złożył wniosek o zdjęcie omawianego punktu  
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z porządku obrad. Procedura pozyskiwania funduszu norweskiego, jak już 

wspomniano, będzie trwała co najmniej rok. W związku z tym można jeszcze 

poczekać z podjęciem tej uchwały zwłaszcza, że w Sejmie przygotowywane jest 

przez Platformę Obywatelską  rozwiązanie prywatyzacji zoz- ów, umożliwiające 

tworzenie spółek handlowych z udziałem miasta. Można więc poczekać  

z podjęciem omawianej uchwały do czasu rozwiązań systemowych.  

Radny zaproponował więc wstrzymanie się z podjęciem uchwały do czasu 

takich rozwiązań.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że uchwała nie przesądza formuły 

formalno-prawnej Szpitala. Chodzi bowiem o rozbudowę Szpitala o Centrum 

Profilaktyki Starzenia i modernizację Szpitala. W tym celu poszukuje się 

inwestora. Miasto chce dowiedzieć się czy jest taki inwestor na rynku i czy 

zainteresowany jest taką rozbudową Szpitala. To określi docelowo formę 

organizacyjno - prawną Szpitala.  

 

Radna Stanisława Wermińska  przypomniała, że dyskusja w temacie toczyła 

się na  Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Uzyskano wyczerpujące 

informacje od Naczelnika Jerzego Łączkowskiego. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zapytał czy treść projektu uchwały jest znana 

związkom zawodowym. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że uchwała kierunkowa nie 

podlega opiniowaniu przez związki zawodowe, jedynie przez Komisje Rady 

oraz Radę Społeczną.  

 

Radny Dawid Kostempski uważa, że zmiany są konieczne i Szpital  

w dotychczasowym kształcie nie może funkcjonować. Zapytał czy w mieście 

Katowice będą nadal świadczone  usługi geriatryczne  i w jaki sposób miasto 

zabezpieczy się przed ewentualnością zmiany profilu działalności przez nowego 

inwestora.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w uchwale zapisano gwarancję 

kontynuacji udzielania dotychczasowych świadczeń zdrowotnych na 

dotychczasowym poziomie.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała co stanie się jeżeli miasto znajdzie 

potencjalnego inwestora. Czy decyzją Rady Miasta będzie jedynie  akceptacja 

działań podjętych przez miasto i jak władze miasta chcą się zabezpieczyć aby 

wszyscy lekarze i pielęgniarki nie zwolnili się z pracy.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że umowa o pracę zawierana jest 

pomiędzy dwoma stronami, pracownikiem i pracodawcą. Na to miasto nie ma 

wpływu. Ewentualna kolejna uchwała będzie już konkretnie przenosiła 

własność, wskazywała konkretny podmiot do przejęcia Szpitala lub wskazywała 

sposób jego zadysponowania. Obecnie dyskutowany projekt uchwały daje 

przyzwolenie do poszukiwania takiego inwestora.  

 

Radny Leszek Piechota poprosił Pana Wiceprezydenta Arkadiusza 

Godlewskiego o przedstawienie wariantów i skutków nie przystąpienia do 

funduszu norweskiego oraz utraty funduszy związanych z przekształceniami 

Szpitala. 

Istnieje bowiem ryzyko utraty tych pieniędzy, które zostaną pozyskane, 

szczególnie w kontekście przekształceń Szpitala, o czym wspominała Pani 

Wiceprezydent, tzn. w przypadku wydzielenia zakładu, tj. jednego, który będzie 

odpowiadał za finansowanie i tego, który zostanie zlikwidowany celem dalszej 

prywatyzacji czy też dzierżawy.  

 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski stwierdził, że mówimy o dwóch 

zdarzeniach przyszłych i niepewnych. Pierwszym jest likwidacja Szpitala, czy 

też przekształcenie go w Spółkę. Drugim zdarzeniem przyszłym i niepewnym 

jest to, że Szpital uzyska grant, o który się stara. Termin złożenia wniosku  

o ten grant  to 17 listopada 2006r. Póki co jest on nadal w procedurze oceny. 

Może się ona zakończyć na wiosnę przyszłego roku, bądź jeszcze później i nie 

wiadomo czy ten grant zostanie w ogóle przyznany. Co do zasady musi nastąpić 

trwałość projektu, tzn. ten, kto otrzymuje grant musi realizować go przez pięć 

lat. Może się zdarzyć taka sytuacja, że obok istniejącego Szpitala realizowana 

jest inwestycja, albo część Szpitala realizująca projekt funkcjonuje jako SP 

ZOZ, przez wymagany okres czasu , tzn. pięć lat, aby nie utracić grantu. 

Czyli można sobie wyobrazić przedstawioną przez Panią Wiceprezydent 

sytuację, że otrzymujemy grant na Szpital i przekształcamy go aby nie musieć 

zwracać przyznanych środków.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt norweski zakłada 

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W tym projekcie 

korzyścią jest m.in. zakup sprzętu, pozostałe środki zapewnią  udzielanie 

świadczeń zdrowotnych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że dyskusja jest mało konkretna  

i ogólnikowa. W dalszym ciągu nie wiadomo czy fundusz norweski tracimy czy 

nie. Brak konkretnych liczb, faktów i nie wiadomo o co właściwie chodzi. 

Wypowiedzi są nazbyt enigmatyczne. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że wpłynęły dwa wnioski formalne, jeden 

radnego Leszka Piechoty o zdjęcie punktu z porządku obrad, drugi Pani radnej 

Haliny Kańtoch o wykreślenie pkt. 4 w § 1 z  projektu uchwały. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odpowiadając na wątpliwości radnego 

Andrzeja Zydorowicza stwierdziła, że nie jest rozstrzygnięty konkurs na 

przyznanie funduszu norweskiego. W związku z tym na razie miasto nic nie 

traci. Hipotetycznie, być może będzie on rozstrzygnięty pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady  stwierdził, że omawiany obecnie projekt uchwały nie 

odbierze  możliwości ubiegania się o takie środki i ewentualnego z nich 

korzystania. 

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała ile lat Szpital stara się o środki. Istnieje realne 

zagrożenie, że teraz mogą one przepaść.. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Szpital złożył wniosek  

o fundusz norweski. Procedura trwa. Na razie brak środków, gdyż nie ma 

rozstrzygnięć ze strony norweskiej.  

 

Rada Miasta Katowice, jednogłośnie,  udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora 

Szpitala Geriatrycznego Jarosławowi Derejczykowi, który taki wniosek złożył 

przed sesją. 

 

Zastępca Dyrektora Szpitala Geriatrycznego Jarosław Derejczyk stwierdził, 

że występuje w  podwójnym charakterze, jako Prezes Spółki „Geriamed”, która 

reprezentuje pracowników oraz jako Dyrektora do spraw lecznictwa.  

Stwierdził, że wybór ścieżki prywatyzacyjnej jest obecnie bardzo szeroki. 

Pracownicy Szpitala  nie mówią jej „nie”, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. 

Zanim Spółka wystąpiła z pismami, o których była tutaj mowa, uzyskała 

odmowę na prywatyzację pracowniczą, o czym z kolei nie wspominano  

w trakcie dyskusji. 

Chodzi także o gwarancję udzielania dotychczasowych świadczeń medycznych 

w tym miejscu, w którym znajduje się Szpital.  

Rada Społeczna Szpitala  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jednak  

z dwoma uwagami m.in. aby w pkt 3a) „zapewnienia osobom korzystającym 

dotychczas z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych Szpitala 

dalszego, nieprzerwanego udzielania tych świadczeń w miejscu ich udzielania, 

bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków  udzielania i jakości” 

dopisać „dotychczasowym miejscu”. Była to prośba z Rady Społecznej Szpitala 

z 19.07.2007r.  
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Przykre jest to, że ustawy i inne prawne obwarowania uniemożliwiają 

potencjalnemu inwestorowi przejęcia pracowników w dotychczasowym 

składzie. Siłą bowiem tego Szpitala jest bowiem długoletnie doświadczenie  

i świetny zespół pracowników. Również dzięki pracownikom Szpital jest 

jednostką nie zadłużoną i dobrze funkcjonującą.  

Dzięki zapisowi w pkt 4 § 1 inwestor będzie miał możliwość „zbycia, 

wydzierżawienia lub wynajęcia majątku będącego w dyspozycji Szpitala...”.  

Tym samym miasto daje inwestorowi uprawnienie do wyboru ścieżki 

prywatyzacyjnej. W sytuacji kiedy nowa Minister Zdrowia popiera 

prywatyzację pracowniczą, z organami założycielskimi, które będą 

prywatyzowały Szpitale, ten punkt otwiera drogę do innego typu prywatyzacji.  

W wyniku przeprowadzonych rozmów z ludźmi biznesu z innych miast, którzy 

przeszli pomyślnie proces prywatyzacji, wyłania się m.in. jedno spostrzeżenie: 

brak analizy wariantowej i zbyt szybkie podejmowanie takich decyzji szkodzi 

danej jednostce medycznej.  

Uchwała jest więc decyzją o „być albo nie być Szpitala Geriatrycznego  

w Katowicach”.  

Co do funduszu norweskiego, to są  to 2 mln zł przeznaczone dla Szpitala,  

w tym 1 mln zł w postaci sprzętu i pozostały 1 mln zł na wzbogacenie substancji 

niematerialnej Szpitala 

 

Radny Dawid Kostempski zgłosił wniosek o zapis, który gwarantowałby 

radnym możliwość zapoznania się z aktem notarialnym, szczególnie w kwestii 

gwarancji zapewnienia kontynuacji świadczeń geriatrycznych w Szpitalu.  

Nie chodzi o sformułowanie takiego zapisu w projekcie uchwały, jedynie  

o zapewnienie radnych, że będą mieli dostęp do aktu notarialnego 

podpisywanego z ewentualnym przyszłym inwestorem.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że może się tym zająć Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska oraz Komisja Rewizyjna, jeżeli tylko nie będą stały na 

przeszkodzie sprawy związane z tajemnicą handlową czy też służbową. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że aby zrealizować wniosek Rady 

Społecznej Szpitala, w ramach autopoprawki do projektu uchwały 

zaproponowała dopisanie w pkt 3a) w § 1 słowa „dotychczasowym” przed 

słowami „miejscu ich udzielania”.  

 

Radny Leszek Piechota zaproponował  głosowanie za wnioskiem najdalej 

idącym. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana radnego Leszka 

Piechoty o zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad.  
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Wniosek upadł w wyniku głosowania: 9 głosów „za”, 15 głosów przeciwnych  

i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Pani radnej Haliny 

Kańtoch o wykreślenie pkt 4 w § 1 projektu uchwały. 

 

Wniosek upadł w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 12 głosów przeciwnych  

i 4 „wstrzymujące się”.   

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką zaproponowaną 

przez Wiceprezydent Krystynę Siejną, tzn. dopisaniem w pkt 3a)  w § 1 słowa 

„dotychczasowym”.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, 1 głosie  sprzeciwu 

i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XIX/349/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie  

                 przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego  

                  w Jaworznie poprzez likwidację Oddziału Otolaryngologicznego  

                 działającego w strukturach Szpitala. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/350/07/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg  

                 publicznych na terenie miasta Katowice do kategorii dróg  

                 gminnych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIX/12/07. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/351/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania  

                 Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do udziału w Śląskim  

                 Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/352/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na  

                 własność miasta Katowice. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/353/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby  

                 przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie  

                 transportu  drogowego taksówką  na  obszarze miasta Katowice  

                 w roku 2008. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIX/15/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały wnioskując jednocześnie o wprowadzenie 

poprawki w § 1 przedłożonego projektu uchwały w brzmieniu: 

„ § 1. Liczba nowych licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką 

na obszarze miasta Katowice przeznaczonych do wydania w roku 

kalendarzowym 2008 wynosi 171”. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że negatywnie odnosi się do złożonego przez  

Komisję Gospodarki Komunalnej. W związku z tym pozostaje liczba 71 licencji 

jak w projekcie uchwały. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czym spowodowana jest zmiana decyzji Pana 

Prezydenta, skoro na RMG była wyrażona zgoda na zwiększenie liczby licencji. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że była to luźna dyskusja. Nie składał 

żadnych deklaracji. Zapoznał się ze stanowiskiem różnych  środowisk  

i pozostał przy swojej propozycji. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że w tracie Komisji Gospodarki 

Komunalnej, głosowano projekt uchwały, uwzględniający wniesioną poprawkę.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projektodawcą jest Prezydent Miasta. 

Komisja może wystąpić z wnioskiem do strony prezydenckiej, która uwzględni 

wniosek, bądź nie. Tym razem Prezydent nie uwzględnił wniosku Komisji. 

Omawiamy więc pierwotny projekt uchwały, bez zmian. 

 

Radny Stanisław Włoch zapytał dlaczego miasto licencjonuje liczbę taksówek. 

Rzadko korzysta z taksówek, niemniej jednak ostatnio kiedy taką zamawiał 

czekał na nią około 35 minut, żeby dojechać z Panewnik do centrum miasta. 

Prasa podaje, że taksówki w Katowicach są najdroższe, gdyż jest ich zbyt mało.  

Uważa, że można w ogóle uwolnić liczbę taksówek, tak by ich ilość uregulował 

rynek. Będzie to lepsze  i pewnie tańsze. Jeżeli coś jest licencjonowane, to 

należy takie licencje zdobywać, co wiąże się z decyzją urzędnika. Jest więc  

w pewnym stopniu ograniczone. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa była konsultowana z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Taksówkowym, Klubem  Federacji Konsumentów.  

Miejski Rzecznik Konsumentów potwierdził  utrzymanie ilości 

dotychczasowych  licencji. Początkowa propozycja to było nawet liczba 3 tys. 

Ostatecznie w projekcie zwiększono liczbę do 71, gdy na samym początku 

planowano zaledwie 20. 
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Można dyskutować gdzie jest „złoty środek”.  

Prezydent uważa, że głosowanie na sesji zdecyduje o losie tej uchwały.  

 

Radny Adam Warzecha formalnie, tym razem na sesji Rady Miasta Katowice,  

zgłosił wniosek o zapis w projekcie uchwały: „ § 1. Liczba nowych licencji na 

wykonywanie transportu  drogowego taksówką na obszarze miasta Katowice 

przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2008 wynosi 171”. 

 

Radny Ryszard Willner-Paster stwierdził, że u podstaw zmiany zapisu limitu 

w projekcie uchwały legła konieczność weryfikacji. Chodzi o eliminację 

negatywnych zachowań przewoźników w stosunku do klienta. Zapytał czy 

można tworzyć rejestr wykroczeń osób świadczących usługi transportowe.  

 

Wiceprezydent Michał Luty  wyjaśnił, że na razie Wydział Prawny nie 

wypowiedział się w tym temacie. Co do licencji i decyzji urzędniczych, to 

chętnych na te licencje jest nie więcej niż 20 osób. 

Licencje wydawane są więc na bieżąco. Propozycja zwiększenia ilości licencji 

do  3 tys. wydaje się więc abstrakcyjna. Dobrze by było aby Komisja 

Gospodarki Komunalnej spotkała się ze środowiskiem taksówkarzy aby omówić 

całą sprawę. 

To nie urzędnicy blokują  licencje, tylko nie ma chętnych do pracy.  

Licencje są nie tylko ograniczeniem, jak niektórzy twierdzą, ilości taksówek  

w Katowicach, ale przede wszystkim dają gwarancję  spełnienia wymogów 

zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. 

 

Radny Michał Jędrzejek  w związku z wypowiedzią Pana Prezydenta o tym, 

że konsultował sprawę z różnymi środowiskami, zapytał jakie były argumenty 

za tym aby nie zwiększać licencji. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że my zwiększamy ilość licencji, tylko strona 

prezydencka zaproponowała w projekcie uchwały zwiększenie licencji o 71,  

a radny Adam Warzecha o 171.  

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że wszystkie wnioski, nawet ten cytowany 

o zwiększeniu licencji o 3 tys., były wnioskami całej Komisji Gospodarki 

Komunalnej, nawet jeżeli zostały zgłoszone przez konkretne osoby.  

 

Radna Ewa Kołodziej  przypomniała, że na Komisji Gospodarki Komunalnej 

odbyła się burzliwa dyskusja.  

Radna odniosła się do wypowiedzi Wiceprezydenta Michała Lutego. 

Stwierdziła, że dramatyczne są sytuacje kiedy w nocy trzeba jechać z chorym do 

Szpitala i na taksówkę oczekuje się  ponad 30 minut. Komisja Gospodarki 

Komunalnej nie  spotyka się ze środowiskami przewoźników,  ponieważ woli 
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spotkać się z mieszkańcami. Taksówki są w mieście zbyt drogie, często 

konieczne staje się korzystanie z usług korporacji taksówkowych z innych 

miast.  

Radna uważa, że jest zbyt mało licencji w mieście, wspomniała też o tym,  

że usługi tego typu w ogóle nie powinny być licencjonowane.  

 

 

Radna Halina Kańtoch nawiązała do uzasadnienia projektu uchwały. „Na 

wyznaczonych na terenie miasta Katowice 65 postojach „TAXI” oraz postojach 

wyznaczonych przy centrach handlowych istnieje łącznie około 480 miejsc 

postojowych. Pojemność postojów wynosi od 3 do 20 miejsc”.  

Tymczasem taksówka powinna jeździć. Jeżeli stoi na postoju, to jest 

bezużyteczna.  

 

Wiceprezydent Michał Luty podał prywatne przykłady korzystania  

z taksówek. Nie zdarzyło się aby oczekiwał na taksówkę dłużej niż 10 minut. 

 

Radny Piotr Hyla zauważył, że odnośnie ilości taksówek, to sprawę powinno 

się konsultować z mieszkańcami, a nie korporacjami taksówkowymi. Wiadomą 

sprawą jest, że taksówkarze nie są zainteresowani zwiększeniem konkurencji.  

Radny zapytał jaki miasto ma interes w tym aby ograniczać liczbę taksówek  

w mieście. Niech będzie ich nawet, tak jak wcześniej wspomniano, nawet  3 tys. 

 

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że chodzi właśnie o wypracowanie 

kompromisu pomiędzy opinią mieszkańców, a korporacji taksówkowych.  

Obecnie wydaje się, że zwiększenie licencji o 71, czyli o około 10 % jest takim 

właśnie kompromisem. Na licencje oczekuje obecnie około 20 osób, czyli 50 

licencji pozostanie  niewykorzystana.  

Zaproponował aby podjąć uchwałę w pierwotnym zapisie. Jeżeli zajdzie taka 

potrzeba i przybędzie w sposób znaczący chętnych na usługi taksówkowe,  

to w kolejnym roku ilość licencji można znacznie zwiększyć.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał dlaczego trzeba w ogóle czekać w kolejce, 

nawet jeżeli jest to 20 osób oczekujących na licencje. Zauważył, że w mieście 

usługi typu taksówkowego świadczy firma, której miasto nie wydawało żadnych 

licencji. W jej ramach jeździ około 100 pojazdów. Firma jest zarejestrowana  

w Warszawie i miasto nie ma z tego żadnych pożytków. Sugeruje więc, że de 

facto 20 oczekujących w kolejce i np. 100 osób z wymienionej firmy to już 120 

osób potencjalnie zainteresowanych licencjami. Skoro Komisja Gospodarki 

Komunalnej zaproponowała zwiększenie liczby koncesji do 171, to jest to 

propozycja  jak najbardziej wyważona i kompromisowa.  
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Radny Piotr Pietrasz stwierdził, że otrzymuje skargi od taksówkarzy, że na 

rynek „wchodzą firmy zewnętrzne”. Być może dzieje się tak dlatego, że tych 

koncesji jest zbyt mało. W wyniku takich działań miasto traci. Być może w 

mieście  jest złe rozeznane rynku.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej jakie jest uzasadnienie dla wniosku o zwiększenia licencji  

w mieście. Jakie to konkretnie ma przynieść korzyści.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że wnioskodawcy liczą na obniżenie cen  

i zwiększenie konkurencyjności usług. Ponadto koncesjonowanie jakiejkolwiek 

działalności gospodarczej nie jest najlepszym sposobem na regulowanie obrotu 

gospodarczego.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją z wnioskiem o zabranie 

głosu w trakcie sesji w omawianym obecnie punkcie zwrócił się Pan Leonard 

Kubica z Zrzeszenia transportu Prywatnego.  

Rada Miasta Katowice, jednogłośnie udzieliła głosu Panu Leonardowi Kubicy.  

 

Pan Leonard Kubica - Prezes Zrzeszenia Transportu Prywatnego w 

Katowicach stwierdził, że limit taksówek ustalany jest na podstawie ustawy  

o transporcie drogowym  w oparciu o opinię środowiskowych organizacji. Są to 

organizacje takie jak: Federacja Konsumentów, Zrzeszenie Transportu 

Prywatnego oraz Związek Przedsiębiorstw Transportowych.  

Zrzeszenie Transportu Prywatnego liczy około 250 taksówek, w ramach trzech 

korporacji, ściśle ze sobą współpracujących. 

Pan  Leonard Kubica uważa, że zwiększenie licencji na terenie miasta zachwieje 

rynkiem taksówkowym. Około 70 % państw unijnych reglamentuje rynek usług 

taksówkowych. Dzieje się tak dlatego aby przewoźnik miał możliwość zarobku.  

Obecnie w Katowicach jeździ 729 licencjonowanych taksówek. 

Skorygował informację podaną przez Pana Wiceprezydenta Michała Lutego, 

gdyż nie 20 osób, tylko 4 oczekują na wydanie licencji. Odbywa się to więc na 

bieżąco. Często jest też tak, że ktoś zatrudnia się w ramach korporacji, która 

sukcesywnie jest powiększana.  

Według dokonanego wyliczenia przy obrocie 5 tys. zł brutto na taksówce, 

taksówkarzowi na rękę pozostaje 1 tys. 300 zł.  

Co do zarzutu, że oczekiwanie na taksówkę jest długie, wyjaśnił, że może się tak 

zdarzyć w godzinach szczytu, kiedy taksówka, podobnie jak wszystkie inne 

pojazdy, stoi w korkach, szczególnie przy obecnych objazdach w mieście.  

Jak wcześniej wspomniano, „poza miastem” wyrosła firma przewozowa 

zarejestrowana w Warszawie. Mają oni około 20 pojazdów i opanowali rejon 

„Silesia City Center”. Podatki płacą w Warszawie, gdyż tam mają swoją 

korporację. 
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Obecnie rynek taksówkowy jest rynkiem trudnym. Nie można podjechać np. po 

klienta na ul. 3 Maja, gdyż Straż Miejska to utrudnia.  

Pan Kubica stwierdził na zakończenie, że zwiększenie ilości licencji spowoduje 

utratę pracy wielu osób.  

 

Radny Ryszard Willner-Paster powtórzył, że w pracach Komisji Gospodarki 

Komunalnej chciano poprawy  usług taksówkowych i to było powodem 

zwiększenia limitów taksówkowych.  

Powtórnie poprosił o podjęcie prac w celu eliminacji negatywnych zachowań 

przewoźników w stosunku do klienta w ramach rejestru wykroczeń osób 

świadczących usługi transportowe. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy miasto nie ma wpływu na 

korporacje taksówkowe działające „poza miastem”. 

 

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że miasto nie ma na to wpływu. 

Świadczą oni usługi jako „ przewóz osób”. Przepisy to umożliwiają i jest to 

zgodne z prawem.  

 

Radny Stanisław Włoch stwierdził, że problem na pewno jest złożony.  

Nikt jednak nie może być sędzią w swojej sprawie. Prezentowane na sesji 

stanowisko strony korporacyjnej, z założenia  zakłada odmienny punkt 

widzenia, niż mieszkańców.  

Stwierdził, że rzadko korzysta z taksówek, ale ich ilość nie powinna być 

limitowana.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jakimi kryteriami kierowano się 

wybierając liczbę 71. „Kolejka jest między 4, a 20. Nie potrzeba więcej licencji. 

Ktoś proponuje 171, inny 3 tys., a wszyscy mówią 71 i tylko tyle”. 

 

Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że jest do dopełnienie limitu licencji do 

pełnej liczby 800, gdyż obecna ilość taksówek w mieście to liczba 729. Jest to 

wzrost o około 10 %. Jest to też łatwiej podzielić przez liczbę mieszkańców, 

jeżeli chce się wskazać ilu mieszkańców  przypada na jedną taksówkę.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy „trudniej dzieli się przez 800 czy 

900?”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pytanie jest retoryczne.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał, czy odpowiedzią na jego pytanie była 

wypowiedź Pana Prezesa Kubicy. Rozumie, że były to argumenty aby nie 

zwiększać znacząco licencji taksówkowych.  
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Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Michała 

Jędrzejka o zakończenie dyskusji.  

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

26 głosach „za”. 

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek radnego Adama 

Warzechy, oddający wcześniej sformułowany wniosek z Komisji Gospodarki 

Komunalnej o zmianę zapisu w § 1 przedłożonego projektu uchwały  

w brzmieniu: 

„ § 1. Liczba nowych licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką 

na obszarze miasta Katowice przeznaczonych do wydania w roku 

kalendarzowym 2008 wynosi 171”. 

 

Wniosek uzyskał akceptację, w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 6 głosów 

sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Wobec tego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

uwzględniający przegłosowany wniosek. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 glosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XIX/354/07/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielenia  

                 z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice lokali, które  

                 przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/355/07/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  
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                 jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta  

                 Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla  

                 Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag 

oraz  zgłoszeń ze strony radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/356/07/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  

                 jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice  

                 przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego Zakładu  

                 Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag 

oraz  zgłoszeń ze strony radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/357/07/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Bażantów. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz  zgłoszeń 

ze strony radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/358/07/ 
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Teresa Homan – Chanek 

wyjaśniła, że obszar planu obejmuje tereny, dla których plany  

zagospodarowania  przestrzennego częściowo straciły ważność. Celem planu 

jest umożliwienie przekształceń i rozbudowa osiedla, aby tereny zielone były 

chronione tym planem, tak by zabudowa była regulowana planistycznie. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jakie skutki będzie rodziło uchwalenie planu 

dla terenów: ulicy Ułańskiej i Chorzowskiej oraz ul. Henryka Brodatego  

i Chorzowskiej. 

 

Naczelnik Teresa Homan- Chanek wyjaśniła, że na tym etapie nie potrafi 

odpowiedzieć na to pytanie, gdyż procedura planistyczna dopiero się 

rozpoczyna. Dotychczasowy projekt planu przeznaczał ten teren w części 

północnej na parkingi i pod usługi sportu z zielenią, a w części południowej na 

zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz parkingi i zieleń urządzoną.  

 

Radny Tomasz Szpyka stwierdził, że w takim razie określenie konkretnych 

inwestycji będzie możliwe po uchwaleniu planu, tzn. za około 9 miesięcy. 

 

Naczelnik Teresa Homan- Chanek stwierdziła, że Wydział Budownictwa jest 

na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na realizację kompleksu 

mieszkaniowo-usługowego. Wniosek taki może być zawieszony na okres 

jednego roku. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/359/07/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie powiadomienia   

                 Skarbnika Miasta Katowice  o obowiązku złożenia oświadczenia  

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony 

radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/360/07/ 
 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie powiadomienia   

                 Sekretarza Miasta   o obowiązku złożenia oświadczenia  

                 lustracyjnego. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony 

radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/361/07/ 

 

Punkt 22a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                    w budżecie miasta Katowice na 2007r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja zaopiniowała  projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Radny Marek Szczerbowski co legło u podstaw aby za prawie 36 tys. złotych 

wysłać na Forum Gospodarcze Zespól Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata 

Silesia”. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w ramach planowanej prezentacji 

przedstawianej w Paryżu, przez stronę francuską została zaproponowana część 

nieoficjalna, spotkanie biznesowe, na którym przewidziano występ „Camerata 

Silesia”.   
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Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 glosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 

1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XIX/362/07/ 

 

Punkt 22b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta   

                    Katowice do porozumienia z Województwem Śląskim  

                    dotyczącego współdziałania w przygotowaniu premiery  

                    w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w roku 2008. 

 

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

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że  miasto Katowice złożyło deklarację 

współfinansowania premiery Teatru Śląskiego w 2008r. Zadanie to zostało 

wprowadzone jako propozycja do projektu budżetu miasta na 2008r. Jednak 

musi zostać podjęta jeszcze jako uchwała około-budżetowa, aby Prezydent mógł 

zawrzeć porozumienie z Marszałkiem Województwa. 

 

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/363/07/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 8 i 22 

października 2007r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach na 

działalność Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIX/23/07 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jaki był wynik głosowania na RME. 
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Radny Jerzy Dolinkiewicz podał wyniki głosowania: 3 głosy  „za”, brak 

sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez 

Panią Magdalena Poloczek - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 10  

w Katowicach.  

 

Pani Magdalena  Poloczek Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  

w imieniu społeczności szkoły, uczniów i nauczycieli stwierdziła, że  wszyscy 

czują się pokrzywdzeni.  

Od Szkoły żąda się list zapisanych uczniów już w kwietniu, podczas kiedy 

takich list od innych szkół się nie wymaga. Ostatnio w rejonie objętym przez 

Szkołę  było 56 uczniów i miasto nie wyraziło  zgody aby zaplanować  w 

arkuszu organizacyjnym dwie pierwsze klasy. Wszystko to zmierza do 

likwidacji placówki. 

W przypadku takiej likwidacji, przesunięcie dzieci do szkół sąsiadujących 

będzie dość dotkliwe dla małych dzieci, pomimo, że odległość 3 kilometrów, 

zapisana w przepisach, będzie zachowana.  

Rzecznik Praw Dziecka, do którego zwrócono się o opinię, twierdzi, że  

w przypadku jednej klasy liczącej 33 osoby, w tym dwoje dzieci z zespołem 

ADHD, jest trudna.  

Tymczasem miasto nie wyraża  zgody na podział tej klasy. 

Pani Dyrektor poprosiła aby podejść do sprawy ze zrozumieniem. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu dzisiejszym rozpatrywane są 

skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej. Nie podejmuje się rozstrzygnięć 

związanych z dalszym losem szkoły. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XIX/364/07/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G W 

pełnomocnika Pani A P na Prezydenta Miasta Katowice w związku z 

odmową  unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 

9 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIX/23a/07 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym.  

 

Radny Leszek Piechota stwierdził, że zgodnie z treścią uzasadnienia do 

projektu uchwały, wg Wojewody,  Rada Miasta Katowice nie jest właściwa do 

rozpatrzenia niniejszej skargi. Istnieje tu więc niespójność. Po co w takim razie 

przedkłada się projekt uchwały Radzie Miasta. Zapytał czy podejmując tę 

uchwałę nie przekraczamy prawa. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pomimo stanowiska Wojewody, 

postanowiono przedłożyć projekt uchwały Radzie Miasta Katowice. Tym razem 

możemy się nie zgodzić ze stanowiskiem Pana Wojewody. 

 

Radny Leszek Piechota zapytał co na to radcy prawni Urzędu Miasta. 

 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że poprzez stosowny podpis na projekcie 

uchwały Wydział Prawny zaakceptował takie postępowanie.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XIX/365/07 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G B na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XIX/23b/07 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym. 

 

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XIX/366/07/ 
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Punkt 24 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnią sesję Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

 

1. radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

          1/ przyjęcia do realizacji systemu motywowania funkcjonariuszy  

              policji ze stworzonego na taki cel "Funduszu Operacyjnego  

              Prezydenta Miasta Katowice”. 

    Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 20.11.2007r. 

          2/ udrożnienia sieci kanalizacji ogólnospławnej u zbiegu ulic. Hallera,  

              Obrońców Westerplatte oraz ul. Korczaka, 

2. radnego Piotra Pietrasza w sprawie wniosku lokatorów  o wyjaśnienie 

stanu prawnego kamienicy przy ul. Kochanowskiego   13, 

3. radnych Stefana Gierlotki i Marcina Krupy w sprawie zaplanowania  

     drogi z projektowanego osiedla Bażantów do szkoły i kościoła na osiedlu  

     Odrodzenia, 

4. radnych Andrzeja Zydorowicza i Dawida Kostempskiego w sprawie  

     powołania rady sportu, 

5. radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie trybu przyznawania oraz  

     wysokości wyróżnień i nagród w sporcie kwalifikowanym. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 

1. radnego Józefa Zawadzkiego: 

1/ w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych, 

2/ w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Błękitnej  

    i Ks. Ściegiennego w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesje wpłynęły 

następujące interpelacje: 

1/ radnego Piotra Pietrasza  w sprawie liczebności pierwszej klasy w Szkole  

    Podstawowej nr 10, 

2/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu  

    pieszego mieszkańców przy ulicy Kosmicznej oraz ulicy Działkowej  

    w dzielnicy Giszowiec, 

3/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta  

    Katowice komórki ds. organizacji pozarządowych. 

 

Punkt 25 Zapytania radnych. 

 

Radny Leszek Piechota  w związku z analizą projektu  budżetu miasta 

Katowice na 2008r., poprosił o informację o stanie rachunku bankowego gminy 
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wraz z lokatami terminowymi na dzień dzisiejszy, z dokładnością do 50 mln zł., 

a na kolejnej sesji z dokładnością do 5 mln zł. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu, Nadzoru i Kontroli Małgorzata Kwapisz 

wyjaśniła, że jest to około 300 mln zł oraz 100 mln zł  dodatkowo na bieżącym 

rachunku, z racji zwiększonej płatności, które dokonywane  są pod koniec 

miesiąca. 

 

Radna Halina Kańtoch  zapytała o dwie nieruchomości zabudowane 

znajdujące się w bardzo złym stanie. Pierwsza nieruchomość znajduje się przy 

ul. Piaskowej ( budynek dawnych Zakładów Ortopedycznych). Od czterech lat 

nic się tam nie dzieje. Budynek niszczeje i jest dewastowany.  

Drugi budynek znajduje się przy ul. Uniwersyteckiej ( dawna Poradnia 

Zdrowia). Przychodni już dawno nie ma, a budynek stoi niezagospodarowany.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła sprawę budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej. Odbył się nieskuteczny przetarg na tę nieruchomość.  

W budynku mieszka jeszcze lokator ( z najmu sięgającego czasu Przychodni), 

którego eksmisja przewidziana jest do końca bieżącego roku. Nie zgadzał się on 

dotychczas na żadną lokalizację zamienną.  

Po przeprowadzeniu skutecznej eksmisji, miasto ponownie ogłosi przetarg na tę 

nieruchomość. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek zobowiązał się zbadać sprawę nieruchomości 

przy ul. Piaskowej i udzielić odpowiedzi radnej Halinie Kańtoch na piśmie.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała jakie są w takim razie  koszty finansowe 

związane z tym, że wymienione nieruchomości nie są zagospodarowane co 

najmniej od czterech lat. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na  

piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że nie jest zadowolona z odpowiedzi na 

swoje ostatnie interpelacje. Jedna z nich dotyczyła rozszerzenia informacji na 

wnioskach dotyczących udzielania dofinansowania w przypadku osób, które 

zmienią sposób ogrzewania na ekologiczny. W drugiej części swojej interpelacji 

radna pytała o indywidualną sprawę Pana J O, która została całkowicie 

przemilczana w odpowiedzi na wspomnianą interpelację.  

W związku z tym radna prosi o uzupełnienie odpowiedzi.  

Ponadto radna Kołodziej zapytała jaki jest los ulotki informacyjnej  

o szkodliwości spalania toksycznych odpadów w paleniskach domowych. 

Podobnie jak w poprzedniej sprawie, radna otrzymała lakoniczną odpowiedź na 



Strona 30 protokołu 

swoją interpelację w tej sprawie, informującą, że ulotki będą rozpowszechniane. 

Nie wiadomo tylko kiedy i w jakiej ilości.  

Radna prosi o rzetelną odpowiedź. 

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że na poprzedniej sesji zadała pytanie 

Prezydentowi odnośnie wniosków radnych uwzględnionych w projekcie 

budżetu miasta na 2008r. Prezydent zobowiązał się przygotować taką informację 

na posiedzenie Komisji Skarbu. Komisja odbyła się w ubiegłym tygodniu i nic 

nie zostało w sprawie  przygotowane. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał dlaczego dzierżawimy firmie „Porto 

Silesia”  prawie 8 tys. m 
2
 na Dolinie Trzech Stawów, skoro pawilon 

gastronomiczny ma zająć niespełna 500 m 
2
. Po co ten rozmach. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że miasto jeszcze nic nie dzierżawi, 

nie prowadzono także dotychczas żadnych rozmów z inwestorem. Spotkanie 

odbędzie się niebawem i wszystkie szczegóły, także co do powierzchni 

dzierżawionego terenu zostaną na nim omówione. Wyniki tych negocjacji 

Wiceprezydent zobowiązał się przedstawić na branżowej Komisji. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz  przypomniał, że w uchwale podjętej na 

poprzedniej sesji zostały zapisane powierzchnie, które  radny wymienił 

wcześniej. Skoro będzie to podlegało jeszcze dyskusji z inwestorem, to po co 

było podawać je w uchwale.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że teren jest takiej wielkości, jaką 

zapisano w uchwale. Jaka  powierzchnia zostanie przeznaczona do 

zagospodarowania na lokal, na korty tenisowe, na miejsca parkingowe i zieleń, 

zostanie ustalone w wyniku wspomnianych negocjacji.  

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała jaki jest termin udzielenia odpowiedzi na 

zapytania. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie ze Statutem Miasta jest to 

termin 14 dni.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że wygląda to tak, iż w przypadku 

interpelacji, udziela się odpowiedzi w ciągu 21 dni. Jeżeli są one niepełne  

i niezadowalające radnych, to na kolejną odpowiedź należy czekać kolejne 21 

dni. I tak można bez końca.   

 

Prowadzący obrady odesłał do Regulaminu Rady. Radny ma prawo do 

inicjatywy uchwałodawczej, zmiany porządku obrad, umieszczenia sprawy  
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w  porządku obrad komisji.. Nie może być tak, że stale będzie się  wracać do tej 

samej sprawy.  

                                                                                     

Punkt 26 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczącym Komisji Rady 

rozdany został projekt planu pracy Rady Miasta na 2008r., z prośbą  

o uwzględnienie tematów i terminów przy tworzeniu planów pracy 

poszczególnych komisji.  

Przewodniczący Rady zauważył też, że w przypadku opuszczania sali obrad 

przez radnych, dobrze byłoby zgłosić taką nieobecność osobom prowadzącym. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał czy projekt planu pracy Rady Miasta 

Katowice został uzgodniony z Prezydentem Miasta.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dopiero skierowano go do  takiego 

uzgodnienia. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że około 50-60 % spraw było 

wprowadzonych na komisje poza planem pracy komisji, w związku z tym prosi 

o skoordynowanie  planów pracy z Panem Prezydentem.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym kierunku zmierza przygotowany 

plan pracy Rady Miasta, gdyż został on uzgodniony na Komisji Organizacyjnej 

przez wszystkie Kluby Radnych oraz stronę prezydencką. 

 

Radny Piotr Hyla podziękował za wizualizację sesji w postaci prezentacji.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował za rzutnik, czyli „ucywilizowanie 

sali sesyjnej”. Kolejnym krokiem będzie być może elektroniczne liczenie 

głosów, wizytówki radnych i konkretne, oznaczone  miejsca na sali.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione propozycje kilku firm 

montujących taką elektroniczną formę głosowania nie przystają do parametrów 

sali sesyjnej. 

 

Radna Halina Kańtoch podziękowała za powrót do pierwotnego ustawienia 

sali sesyjnej. 

 

Radny Dawid Kostempski podziękował Pani radnej Izabeli Kminikowskiej, 

która jako jedyna odpowiedziała na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący 

oceny skuteczności składanych interpelacji przez radnych. 
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Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że radni nie mają obowiązku udzielania 

takich odpowiedzi na  piśmie. Komisja Rewizyjna idzie niejako na skróty, 

oczekując gotowych odpowiedzi, do których sama powinna dochodzić. 

 

Radny Dawid Kostempski stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie interpelacji był jedynie częścią pracy RMI. 

 

 

Punkt 27 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XIX sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 16.00. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


