
Strona 1 protokołu 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXV sesji. 

 

Data sesji:  25 kwietnia 2008 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 15.00. 

Godzina zakończenia sesji: 18.30 

Numery podjętych uchwał: XXV/503/08 – XXV/525/08. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Stanisław Włoch  i radny Józef Zawadzki    

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka  

 radny Stanisław Włoch   

 radny Józef Zawadzki    

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

 nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 nr 2 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności finansowej  

        gminy za 2007r.  

nr 3 Opinia Komisji Rewizyjnej  do protokołu oraz prezentacja „Opinia Komisji  

        Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 2007r.” wraz  

        z opiniami Komisji stałych Rady Miasta Katowice 

nr 4 Wniosek Komisji Rewizyjnej 

nr 5 Uchwały RIO  

nr 6 Opinia Klubu „FSiPU”  

nr 7 Stanowisko  Klubu „PO”  

nr 8 Sprawozdanie  Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zaopatrzenia  

       w wodę w mieście Katowice ( informacja dotycząca planowanych działań  

       w zakresie zaopatrzenia w wodę w Katowicach i strategii rozwoju w tym  

       obszarze). 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Stefan Gierlotka 

2/ Jakub Łukasiewicz  

3/ Zbigniew Przebindowski  
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Porządek obrad XXV sesji Rady Miasta Katowice  

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 XXIV sesji Rady Miasta Katowice.   

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2007r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z tego tytułu.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym od dnia 1 lipca 2007 do dnia 31 

grudnia 2007r. 

9. Sprawozdanie  Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zaopatrzenia w wodę w mieście 

Katowice ( informacja dotycząca planowanych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę 

w Katowicach i strategii rozwoju w tym obszarze). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kochłowickiej i Żeliwnej w 

Katowicach. 

10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie  

        miasta Katowice ( ulica Jana Nepomucena Stęślickiego). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta 

Katowice.  

11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do  

        stowarzyszenia  pod nazwą Śląska Organizacja Turystyczna. 

11b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia Zasadniczej Szkoły  

        Zawodowej nr 4 z Zespołu Szkół Hutniczo – Mechanicznych im. Walentego  

        Roździeńskiego w Katowicach, ul. 11 Listopada 13 oraz włączenia tej szkoły do  

        Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach, ul. Szopienicka 66. 

 11c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkól Hutniczo  

         – Mechanicznych im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach, ul. 11 Listopada 13. 

11d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia  

        naruszenia uprawnień Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach  

        w uchwale nr XIX/349/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26.11.2007r. w sprawie  

        przyjęcia kierunków zmian  w organizacji działalności Szpitala Geriatrycznego im. Jana  

       Pawła II w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki  

       zdrowotnej. 

11e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta  

        Katowice  na 2008r.  

11f/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  mieszkańców Miasta  

         Katowice do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez podjęcie przez Radę  

         Miasta Katowice uchwały nr XXI/438/08 z dnia 28 stycznia 2008r.  w sprawie  

         uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego   

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

11g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  

        zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

11h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy  

        Społecznej  w Katowicach projektu  „Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej  
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         i społecznej młodzieży 15-25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

        2007-2013. 

11i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum Aktywności  

       Lokalnej  w Nikiszowcu na 2008r.”. 

11j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez miasto  

        Katowice projektu „IT w służbie potrzebującym – zintegrowany system wspomagania  

        zarządzania w MOPS Katowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

       Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

11k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy  

        Społecznej w Katowicach projektu „Nowe perspektywy – program aktywizacji  

        zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu  

        Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. 

11l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum Aktywności  

        Lokalnej  w Szopienicach na 2008r.” 

11ł/  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy  

        Społecznej w Katowicach projektu „Damy radę- program aktywizacji zawodowej  

        i społecznej  w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 

        2013. 

12.Rozpatrzenie skarg: 

-  Pana L J  

-  Pana A K -  O  

-  „INTER – EURO” Sp. z o.o.  

-  Pana A Ż 

-  Pana D  S 

13. Interpelacje. 

14. Zapytania radnych. 

15. Komunikaty i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXV sesji Rady 

Miasta. 

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Michała 

Lutego, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników 

zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 
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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/ Stanisława Włocha 

2/ Józefa Zawadzkiego  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy  28 głosach „za” przyjęła skład 

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. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter na podstawie art. 20, ust. 5 ustawy o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) 

wprowadził następujące zmiany w porządku obrad: 

 

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

     nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Jana Nepomucena  

     Stęślickiego), 

2/ dopisanie punktu 11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     przystąpienia miasta Katowice do stowarzyszenia pod nazwą Śląska  

     Organizacja Turystyczna, 

3/ dopisanie punktu 11b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru  

     wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z Zespołu Szkół Hutniczo –  

     Mechanicznych im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach, ul. 11   

     Listopada 13 oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3  

     im. Adama Kocura w Katowicach, ul. Szopienicka 66, 

4/ dopisanie punktu 11c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru  

     rozwiązania Zespołu Szkól Hutniczo – Mechanicznych im. Walentego  

     Roździeńskiego w Katowicach, ul. 11 Listopada 13, 

5/dopisanie punktu 11d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień Szpitala  
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    Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w uchwale nr XIX/349/07  

    Rady Miasta Katowice z dnia 26.11.2007r. w sprawie przyjęcia kierunków  

    zmian w organizacji działalności Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II  

    w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki  

    zdrowotnej, 

6/ dopisanie punktu 11e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

     budżetu oraz  w budżecie miasta Katowice na 2008r.  

 

Prezydent Miasta Katowice w trybie § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2004r., nr 14, poz. 539) wniósł  o :  

1/ dopisanie punktu 11f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     rozpatrzenia wezwania mieszkańców Miasta Katowice do usunięcia  

     naruszenia interesu prawnego poprzez podjęcie przez Radę Miasta Katowice  

     uchwały nr XXI/438/08 z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia  

     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego   

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

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że wprowadzenie projektu uchwały wynika  

z obligatoryjnego terminu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały na dzisiejszym posiedzeniu.  

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

27 głosach „za”. 

 

2/ dopisanie punktu 11g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy  

     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

     odprowadzania ścieków. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wprowadzenie uchwały także 

wynika z terminu. Odmowa zatwierdzenia taryf dotyczy tej części sieci, którą 

przejęto po Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

3/ dopisanie punktu 11h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji  

     przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  „Klucz  
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     do kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25  

     lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że kolejne sześć projektów uchwał 

dotyczy tego samego problemu. MOPS zgłosił do Programu „Kapitał ludzki” 

szereg wniosków. W budżecie miasta  przewidziano środki na ten cel. Na 

początku kwietnia ukazały się wytyczne, że projekty zgłoszone przez  MOPS 

zostały zakwalifikowane i ukazały się ostateczne wytyczne do tych projektów. 

Obecnie potrzebna jest uchwała Rady Miasta. Łączna kwota projektów opiewa 

na sumę 6 mln 700 tys. zł, przy wkładzie własnym powyżej 640 tys. zł.  

Nagły tryb wynika z krótkiego terminu realizacji  projektów.  

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

4/  dopisanie punktu 11i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

     „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2008r.”. 

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

5/ dopisanie punktu 11j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie realizacji przez miasto Katowice projektu „IT w służbie  

     potrzebującym – zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS  

     Katowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

     Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

6/ dopisanie punktu 11k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji  

     przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Nowe  

     perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób  

     z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  

     Ludzki 2007 – 2013. 

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

7/ dopisanie punktu 11 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

     „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2008r.”. 
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Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

8/ dopisanie punktu 11 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie realizacji  

     przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Damy  

     radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach  

     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Zmiana uzyskała akceptację Rady, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 

28 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIV sesji Rady był 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

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

pod głosowanie protokół z XXIV sesji.  

 

Protokół z XXIV sesji Rady Miasta Katowice został przyjęty jednogłośnie, przy 

28 głosach  „za”.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach  

               w  okresie międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta  

w okresie międzysesyjnym. 
 

/Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – zał. nr 1 

do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował nagrody, które otrzymało miasto  

z Rady Europy. Zarówno wysiłek władz miasta, jak i postawa mieszkańców 

przyczyniły się do uzyskania tej nagrody.   

Prezydent Piotr Uszok podziękował w imieniu miasta. Jednym z elementów tej 

nagrody jest suma  pieniężna w kwocie 10 tys. EURO . Będziemy mogli za tę 

kwotę dość znaczną część młodzieży posłać na wycieczkę do Strasburga aby 

mogły poznać instytucje i budynek Rady Europy. 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

               sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007r.  

               oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium  

               z tego tytułu.  
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Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007r.  

 

a/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności finansowej  

     gminy za 2007r.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej 

gminy za 2007r.  

 

/ Sprawozdanie – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

b/ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice do wykonania  

     budżetu za 2007r.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski  przedstawił opinię 

Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007r.  

 

/ Opinia Komisji Rewizyjnej – zał. nr 3 do protokołu oraz prezentacja 

„Opinia Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 

2007r.” wraz z opiniami Komisji stałych Rady Miasta Katowice// 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski odczytał wniosek 

Komisji o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2007r.  

 

/ Wniosek Komisji Rewizyjnej – zał. nr 4 do protokołu/ 

 

c/ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka odczytał dwie uchwały RIO: 

1/ nr 4100/V/51/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. V Składu Orzekającego  

    Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji  

    Rewizyjnej Rady Miasta Katowice, 

2/ nr 4100/V/52/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. V Składu Orzekającego   

    Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  

    o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu  

    z wykonania budżetu za 2007r. 

/ Dwie uchwały RIO – zał. nr 5 do protokołu/ 

 

d/ Dyskusja. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” 

Jerzy Dolinkiewicz  przedstawił opinię Klubu do sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2007r. 
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/ Opinia Klubu „FSiPU” – zał. nr 6 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Adam Warzecha  

przedstawił stanowisko Klubu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. 

 

/ Stanowisko  Klubu „PO” – zał. nr 7 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, odczytał 

wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 

2007r. i poddał go pod głosowanie radnych. 

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Katowice w wyniku większościowego 

głosowania: 25 głosów „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

e/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  

     budżetu miasta Katowice za 2007r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta  

     Katowice absolutorium z tego tytułu.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007r. oraz  

udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/503/08/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Prezydentowi Miasta Piotrowi Uszokowi. 

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował wszystkim, dzięki którym dzisiejsza 

uchwała mogła zostać podjęta.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

               Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem  

               nieruchomym od dnia 1 lipca 2007 do dnia 31 grudnia 2007r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/8/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/504/08/ 

 

Punkt 9 Sprawozdanie  Prezydenta Miasta Katowice w zakresie  

               zaopatrzenia w wodę w mieście Katowice ( informacja dotycząca  

               planowanych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę  

               w Katowicach i strategii rozwoju w tym obszarze). 

 

Radni otrzymali sprawozdanie jako druk sesyjny nr XXV/9/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła sprawozdanie. 

 

/ Sprawozdanie – zał. nr 8 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła 

sprawozdanie.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia:  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

                 ulic: Kochłowickiej i Żeliwnej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/10/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że projekt uchwały obejmuje teren,  

na którym znajduje się obecnie kąpielisko „Bugla”. Plan ustala na tym terenie 

usługi rekreacji, sportu i użyteczności publicznej. Zapisy nowego planu 

pozwalają na zabudowę usługową użyteczności publicznej.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/505/08/ 

 

Punkt 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                    położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Jana Nepomucena  

                  Stęślickiego). 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/10a/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/506/08/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                 własność miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/507/08/ 

 

Punkt 11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  

                  miasta Katowice do stowarzyszenia pod nazwą Śląska  

                  Organizacja Turystyczna. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11a/08. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała  projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/508/08/ 

 

Punkt 11b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia  
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                    Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z Zespołu Szkół Hutniczo –  

                   Mechanicznych im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach,  

                    ul. 11 Listopada 13 oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół  

                   Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach, ul.  

                   Szopienicka 66. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11b/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/509/08/ 

 

Punkt 11c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania  

                    Zespołu Szkól Hutniczo – Mechanicznych im. Walentego  

                    Roździeńskiego w Katowicach, ul. 11 Listopada 13. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11c/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/510/08/ 

 

Punkt 11d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                    wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień Szpitala  

                     Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w uchwale nr  

                  XIX/349/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26.11.2007r.  

                  w sprawie przyjęcia kierunków zmian w organizacji  

                  działalności Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II  

                   w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład  

                  opieki zdrowotnej. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11d/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zarzut wnioskodawcy dotyczy 

m.in.. naruszenie uprawnień Szpitala, wynikających z art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, 

poz. 89 – j.t.  z późn. zm.) a mianowicie prawa do samodzielnego 

gospodarowania przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  

i majątkiem (...) komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym  

i zakupionym).  

Wiceprezydent stwierdziła, że Dyrekcja Szpitala nie zrozumiała przepisów  

i błędnie je interpretuje.  

Art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że samodzielny zakład 

opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne 

użytkowanie nieruchomościami ale nie oznacza to, że zbycie, oddanie go  

w dzierżawę, wynajem, użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach  

określonych wyłącznie przez podmiot, który zakład utworzył. W obrębie swojej 

statutowej działalności podmiot gospodaruje samodzielnie, natomiast jeżeli 

chodzi o sprzedaż, zbycie, oddanie w najem, dzierżawę to decyduje o tym organ 

założycielski. O każdej dyspozycji mienia zakładu opieki zdrowotnej decyduje 

Rada Miasta, poprzez stosowną uchwałę.  

Ponadto podmiot skarżący zarzucał naruszenie prawa poprzez umieszczenie  

w podstawie prawnej uchwały Rady Miasta Katowice art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.  

h ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy tworzenia, likwidacji  

i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych nie wprowadzając 

jednocześnie regulacji przewidzianych w dyspozycji przytoczonego artykułu. 

Podstawa prawna jest tu właściwa, gdyż dotyczy ewentualnej przyszłej zmiany 

organizacji gminnej jednostki organizacyjnej. Szukając inwestora, musimy 

pamiętać o tym, że możemy mieć dyspozycję utworzenia innej jednostki.  

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej był przeciwny uchwale, która przywołana jest w omawianym 

obecnie punkcie porządku obrad. Niepokoje wypływały z faktu, że może dojść 

do takiej jak obecnie sytuacji. Wydaje się, że w kontekście tego, co wydarzyło 

się w Szpitalu im. Michałowskiego oraz prac ustawodawczych trwających  

w Sejmie, zasadne byłoby aby proces związany z realizacją uchwały, która 

została podjęta odroczyć, umorzyć lub zawiesić.  

Jest to bardzo dobry Szpital, cieszący się świetną opinią i nagle „zaczyna się coś 

koło niego dziać dziwnego i niezrozumiałego”. Wydaje się, że intencje co do 

budowy Centrum Geriatrycznego są dobre, tylko chodzi o to w jaki sposób 

zostanie to wykonane. Pojawia się sporo wątpliwości co do ogłoszenia 

prasowego o konkursie oraz całej procedury konkursowej. Celem tego konkursu 

miało być wyłonienie podmiotu na przejęcie świadczeń zoz-u, choć o tym nie 

było mowy w ogłoszeniu. Nie można tego robić w ramach konkursu, gdyż 
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świadczenia nie są własnością miasta, Rady, ani nawet Szpitala, tylko 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Budzi to więc zdziwienie. Podobnie jak faktem 

jest, że dyspozycje do najmu, dzierżawy, zbycia Szpitala posiada organ 

stanowiący, czyli Rada Miasta, ale dopiero w procesie likwidacyjnym. 

Tymczasem nie było mowy o likwidacji tego Szpitala.  

Radna złożyła wniosek o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie kogoś  

z przedstawicieli Szpitala obecnych na sali.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że procedujemy nad uchwałą dotyczącą 

usunięcia naruszenia uprawnień Szpitala w uchwale Rady. Czyli nie 

podejmujemy decyzji o przyszłości Szpitala, tylko wypowiadamy się na temat 

tego czy uchwała Rady naruszyła uprawnienia Szpitala, czy też nie.  

Sprawa nie była przedmiotem obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, co 

jest decyzją Pani Przewodniczącej Haliny Kańtoch, natomiast każda sprawa 

może być szeroko omawiana na sesji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że przywołana w wypowiedzi 

Pani Radnej Kańtoch reorganizacja Szpitala im. Michałowskiego realizowana 

była dwoma uchwałami. Jedna z nich dotyczyła umożliwienia ogłoszenia 

przetargu a druga dotyczyła likwidacji Szpitala i wskazywała podmiot, który 

będzie kontynuował udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pomiędzy pierwszą  

i drugą uchwałą było półtora roku przerwy. W związku z tym, w przypadku 

Szpitala Geriatrycznego, miasto rozpoczyna dopiero pewien proces związany  

z poszukiwaniem inwestora, któremu powierzy się jedno ważne zadanie, tzn. 

budowę Centrum Profilaktyki Starzenia. W konsekwencji podmiot ten zostanie 

zobowiązany do kontynuowania udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie 

mówimy o przekazaniu kontraktu. Taki zapis wynika z ustawy oraz z rejestru 

Wojewody. Nie można nic zrobić z zakładem opieki zdrowotnej jeżeli nie 

wskaże się kontynuatora świadczeń medycznych. Miasto musi więc znaleźć na 

rynku podmiot, który posiada środki oraz wyrazi zamiar wybudowania Centrum 

Profilaktyki Starzenia  

z konsekwencją połączenia tego centrum z obecnym Szpitalem. Aby powierzyć 

komuś kontynuowanie udzielania świadczeń, Szpital należy postawić w stan 

likwidacji.  

Obecnie Sejm pracuje nad ustawą o możliwości przekształcania zoz-ów  

w spółki. Miasto zapewne rozważy wszystkie możliwości.  

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że w przypadku Szpitala Michałowskiego 

został ogłoszony przetarg. Natomiast w przypadku Szpitala Geriatrycznego 

mamy do czynienia z konkursem, który tak naprawdę nie wiadomo czego 

dotyczy. To co się ukazało się w prasie oraz w warunkach konkursu „co 

najmniej budzi zdziwienie”. Z tego powodu radna ponownie zawnioskowała aby 

ktoś z dyrekcji Szpitala obecny na sesji wskazał  konkretnie, w którym miejscu 



Strona 15 protokołu 

nastąpiło naruszenie uprawnień Szpitala. Istnieją bowiem obawy, że stracimy 

bardzo dobry Szpital. Najprościej byłoby uchylić uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że podjęliśmy uchwałę na temat 

przekształceń Szpitala. Obecny projekt uchwały jest sprawą czysto 

administracyjną wynikającą z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.  

Podjęta uchwała będzie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Krokiem pośrednim wymaganym procedurą jest wezwanie 

organu podejmującego uchwałę do usuniecie naruszenia prawnego, które miało 

miejsce tą uchwałą.  

Przewodniczący stwierdził, że  nie otrzymał żadnego wniosku z  publiczności o 

udzielenie głosu. Trudno jest więc wzywać kogoś do zabrania głosu w sprawie.  

 

Pani Dyrektor Szpitala Geriatrycznego Joanna Świerczek zgłosiła chęć zabrania 

głosu.  

 

Rada Miasta Katowice udzieliła głosu Pani Dyrektor Świerczek, większością 

głosów, przy 26 glosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Dyrektor Szpitala Geriatrycznego Joanna Świerczek stwierdziła, że złożyła 

wniosek o uchylenie uchwały, która narusza przepisy prawa w punkcie 

pierwszym, jeżeli chodzi o naruszenie przepisów do samodzielnego 

gospodarowania majątkiem Szpitala jako Dyrektorowi Samodzielnego 

Publicznego ZOZ-u. W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że dotyczy ona 

reorganizacji Szpitala Geriatrycznego, zezwala na wszczęcie  postępowania 

zmierzającego do wyłonienia inwestora. Skoro uchwała była kierunkowa, to 

miała otworzyć drogę do poszukania inwestora na zasadzie zorientowania się 

czy jest ktoś chętny do przejęcia i rozbudowy Szpitala Geriatrycznego. 

Tymczasem ogłoszony konkurs ewidentnie wskazuje, że jest to zobowiązanie, 

które zakończy się umową cywilno-prawną na jeszcze nie określonych 

warunkach co do dzierżawy, najmu , wykupu, sprzedaży, gdyż nie zostało to do 

końca określone. Konkurs otwarty na rozbudowę Szpitala Geriatrycznego  

i termin składania ofert  upłynął w dniu 31 marca br. Podano tam także termin 

rozstrzygnięcia konkursu na 30 dni po terminie złożenia ofert, czyli dobiega on 

końca 30 kwietnia 2008r.  

Kolejny zarzut podniesiony we wniosku o uchylenie uchwały i powołanie się na 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy dotyczy podjęcia uchwały co do przekształcenia, 

likwidacji lub reorganizacji. Nigdzie w cytowanym przepisie nie ma mowy  

o przyszłym procesie likwidacji, przyszłej reorganizacji, bo jeżeli o takich 

mówimy, to uchwała podjęta w listopadzie powinna być opiniowana przez 

Wojewodę z tytułu ustawy o zoz-ach.  
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Radny Adam Warzecha zapytał czy efektem konkursu ma być wyłonienie 

inwestora czy też kandydata na inwestora?. Czy ostateczna decyzja zostanie 

podjęta przez Prezydenta Miasta, a więc czy mamy do czynienia z rzeczywistym 

przyrzeczeniem zawarcia umowy cywilno-prawnej, o czym wspomniała Pani 

Dyrektor?. Czy wreszcie w ogłoszeniu prasowym istnieje zapis o możliwości 

unieważnienia lub odwołania konkursu w każdym czasie?.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że komisja konkursowa, która 

obecnie pracuje wyłoni kandydata na inwestora. To Rada Miasta podejmie 

uchwałę, która tego kandydata wskaże, ale także rozpocznie proces ewentualnej 

likwidacji lub wskazania innego sposobu włączenia Szpitala Geriatrycznego  

w dzisiaj jeszcze nie określoną formułę prawną z wyłonionym kandydatem na 

inwestora. To Rada Miasta jest do tego uprawniona, to ona dysponuje 

majątkiem i ona decyduje o tym kto wybuduje i przejmie kontynuowanie 

świadczeń zdrowotnych. Jest to więc proces przygotowawczy do szukania osoby 

z dużym potencjałem finansowym i z chęcią wybudowania Centrum 

Profilaktyki Starzenia.  

 

Radna Ewa Kołodziej poprosiła aby w najbliższej przyszłości zorganizować 

spotkanie w gronie radnych dotyczące kierunków rozwoju służby zdrowia  

w mieście. Brakuje szerokiej dyskusji o tym, w którym kierunku „reforma 

służby zdrowia w mieście” ma być realizowana. Co kilka sesji wpływają 

projekty uchwał dotyczące reorganizacji różnych Szpitali w mieście. 

Rozpoczynamy jakąś procedurę, następnie się z niej wycofujemy, jest to dość 

chaotyczne. Radna poprosiła aby poważnie potraktować radnych, mieszkańców 

i zorganizować merytoryczną dyskusję o tym co się będzie działo  

w  najbliższych miesiącach w służbie zdrowia w mieście. „Tak naprawdę nie 

wiadomo o co chodzi”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że taka dyskusja odbyła się już 

w ubiegłej kadencji. Miasto nie robi nic poza podstawą prawną w postaci 

uchwał Rady Miasta. „Nie zawsze napotykamy na swojej drodze proste 

rozwiązania i nie możemy ingerować w zewnętrzne uwarunkowania”. Jest to 

proces długofalowy. Komisja Ochrony Zdrowia jest w tej tematyce komisją 

wiodącą i to ona na bieżąco otrzymuje wszystkie informacje. Nic nie stoi jednak 

na przeszkodzie aby zorganizować spotkanie, o którym wspomniała radna 

Kołodziej.  

 

Przewodniczący Rady uznał, że najwłaściwszym miejscem na takie spotkanie 

jest sala sesyjna Rada Miasta i jeżeli Pani Radna sformalizuje swój wniosek, to 

Przewodniczący Rady przedstawi go na Komisji Organizacyjnej aby na jednej  

z sesji taką dyskusję na sesji odbyć.  

 



Strona 17 protokołu 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że Szpital Geriatryczny to była jednostka, 

z której miasto mogło być dumne. Pojawił się fantastyczny pomysł pracujących 

tam lekarzy na stworzenie Centrum Geriatrii. Jest to ich pomysł i ich idea. To 

lekarze opracowali cały projekt i nagle „ktoś im ten  pomysł zabiera”. 

Konfliktuje się załogę, poddaje się naganie Panią Dyrektor, która jest w komisji 

konkursowej i która występuje przeciwko uchwale Rady Miasta. Wydaje się, że 

zbyt wiele błędów poczyniono po drodze i nastąpiło zbyt wiele zbiegów 

okoliczności. Na Komisję Ochrony Zdrowia i Środowiska wpłynęła skarga na 

Panią Dyrektor.  

Radna uważa, że dobrze byłoby uchwałę uchylić, poczekać aż ostygną emocje. 

Dobrze byłoby zorganizować sesję lub komisję poświęconą sprawom służby 

zdrowia. Można by zaprosić władze Urzędu Marszałkowskiego wraz  z radnymi 

Sejmiku, gdyż jest wiele Szpitali nie należących do miasta.  

„Uchwały podejmuje Rada Miasta, ale przygotowuje je Pan Prezydent”.  

 

Przewodniczący Rady poprosił aby nie mieszać skargi, która wpłynęła na 

Panią Dyrektor z obecnym projektem uchwały, gdyż jest to odrębne 

postępowanie. Takich skarg na Dyrektorów miejskich jednostek 

organizacyjnych wpływa bardzo wiele i nie ma to żadnego związku z dzisiejszą 

sprawą.  

Są zarzuty natury formalno-prawnej w stosunku do uchwały Rady Miasta. Na tej 

sali nie rozstrzygniemy czy mieliśmy rację, czy nie. Przewodniczący uważa 

jednak, że istnieją przesłanki aby podtrzymać swoje stanowisko, a Wojewódzki 

Sąd Administracyjny rozstrzygnie kto miał rację. „Bądźmy konsekwentni  

i idźmy tym tropem, który wyznaczyliśmy w uchwale kierunkowej. Jeżeli się 

pomyliliśmy, to WSA nam to wytknie”. 

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń 

Własnościowych Jerzy Łączkowski stwierdził, że uchwała podjęta przez Radę 

Miasta w listopadzie jest uchwałą poprawną, spełniającą wszystkie kryteria.  

Zacytował jeden zapis, który rozstrzyga wszelką dyskusję na tej sali 

„...dopuszczenie możliwości zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku 

( nieruchomości, majątku ruchomego) będącego w dyspozycji Szpitala na 

zasadach w odrębnych przepisach i uchwałach Rady Miasta”. Uchwała jest 

poprawną, zarzuty wniesione przez Panią Dyrektor nie mieszczą się w zapisach 

ustawy. Wszystkie uchwały stanowiące podejmowane są odrębnie na sali 

sesyjnej. Uchwała ma charakter intencyjny.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że to nie była  inicjatywa miasta. To ze 

Szpitala padł wniosek aby go rozbudować. „Najlepiej buduje się za pieniądze 

publiczne, gdyż wówczas wydatki te są najbardziej ekonomiczne z punktu 

widzenia inwestora”. W związku z tym, zgodnie z wolą wnioskodawcy, miasto 

rozpoczęło poszukiwania rozwiązania tego problemu. Władze miasta wyszły 
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naprzeciw oczekiwaniom inicjatorów. Prezydent zapewnił, że władze miasta 

pochylą się nad sprawą. „Chcecie rozmowy, to będzie”.  

 

Radna Halina Kańtoch podziękowała Panu Prezydentowi, że przypomniał kto 

był inicjatorem pomysłu, tylko, że „oni w między czasie się z tego wycofali, 

gdyż także mają wątpliwości”. Radna poprosiła aby to uszanować.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu  i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/511/08/ 

 

Punkt 11e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                    w budżecie miasta Katowice na 2008r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11e/08 wraz  

z erratą. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy „zwiększenie etatu dla Zespołu 

„Camerata Silesia” wynika z potrzeb Pani Dyrektor aby mieć asystenta?”. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Pani Dyrektor „Camerata 

Silesia” pełni obecnie funkcję Dyrektora Instytucji Kultury, Dyrektora 

Artystycznego Zespołu, Dyrygenta Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice oraz 

organizuje pracę całej instytucji. Poza Panią Dyrektor oraz niecałym etatem 

głównego księgowego, brak w instytucji etatu administracyjnego. Dodatkowy 

etat zapełni więc lukę potrzebną do prawidłowego kierowania tą instytucją 

kultury. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy jeżeli w podobnych instytucjach 

kultury zaistnieje potrzeba powołania asystenta, ażeby nie było równocześnie  

skumulowanych kilku funkcji w jednym etacie, to również stworzy się takie 

dodatkowe etaty?. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że pozostałe instytucje kultury 

zarządzane są w sposób „dostateczny i wydolny”. Bez względu na nazwę 



Strona 19 protokołu 

dodatkowego etatu w „Camerata Silesia” służył on będzie „poprawnemu 

zarządzaniu tą instytucją”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy oznacza to, że instytucja ta 

dotychczas była „niepoprawnie zarządzana, gdyż tego etatu nie było”? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna powtórzyła, że dotychczas Pani Dyrektor 

„Camerata Silesia” pełniła trzy funkcje w tej instytucji. Obecnie Zespół ma 

coraz większą ilość koncertów, jest dostrzegany na arenie międzynarodowej, 

więc musi być ktoś,  kto zajmuje się administracyjną stroną pracy Zespołu. 

Temu służyć ma powoływany właśnie dodatkowy etat.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały obejmuje wiele innych 

pozycji, poza „Cameratą Silesia”. 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXV/512/08/ 

 

Punkt 11f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                  wezwania  mieszkańców Miasta Katowice do usunięcia  

                  naruszenia interesu prawnego poprzez podjęcie przez Radę  

                  Miasta Katowice uchwały nr XXI/438/08 z dnia 28 stycznia  

                  2008r.  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 XXV/11f/08. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała  projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/513/08/ 
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Punkt 11g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy  

                    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

                    i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11g/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/514/08/ 

 

O godzinie 17.15  Przewodniczący Rady ogłosił  przerwę w obradach.  

 

O godzinie 17.30 wznowiono obrady. 

 

Punkt 11 h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  

                    „Klucz do kariery- program aktywizacji zawodowej i społecznej  

                    młodzieży 15-25 lat” w ramach Programu Operacyjnego  

                    Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11h/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/515/08/ 

 

Punkt 11 i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  

                    Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2008r.” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11 i/08. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/516/08/ 

 

Punkt 11 j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    realizacji przez miasto Katowice projektu „IT w służbie  

                    potrzebującym- zintegrowany system wspomagania  

                    zarządzania w MOPS Katowice” w ramach Regionalnego  

                    Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 

                    2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11 j/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/517/08/ 

 

Punkt 11 k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  

                     „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej  

                     i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach  

                     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11 k/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  



Strona 22 protokołu 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/518/08/ 

 

Punkt 11 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

                    Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2008r.” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11 l/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/519/08/ 

 

Punkt 11 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  

                    „Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej  

                    w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  

                    Ludzki 2007-2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/11 ł/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/520/08/ 
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Punkt 12 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

z dnia 11 grudnia 2007r. Pana L J na bezczynność Prezydenta Miasta 

Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/12/08. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek zwrócił uwagę na to, że sprawa kilkakrotnie 

była rozpatrywana na posiedzeniach Prezydenta, począwszy od czerwca 2005r. 

Nie można więc mówić o bezczynności Prezydenta Miasta. To, że sprawy nie 

zostały załatwione po myśli mieszkańców wynika z wielu czynników, m.in. 

własności PRInż. Obiekty te nigdy nie były własnością miasta. Prezydent zajął 

takie stanowisko, że przekaże grunty stanowiące własność miasta syndykowi. 

Zaoferuje on nieodpłatne przekazanie przez miasto gruntów, na których znajdują 

się budynki i przejęcie tych składników majątkowych przez syndyka spowoduje, 

że roszczenia mieszkańców o nabycie mieszkań w trybie  przepisów o 

mieszkaniach zakładowych znajdą właściwego adresata.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jako radny otrzymał pisma,  

w których skarżący opisują działania Pana Prezydenta  w taki sposób, że 

należałoby na to zareagować. Radny zapytał czy Prezydent zareagował na to co 

znajduje się w pismach kierowanych do radnych. Zapytał także czy 

„...wszczęcie na wniosek mieszkańców postępowania w Prokuraturze czyniło 

niemożliwym zrealizowanie przez  Prezydenta Miasta wniosku Zgromadzenia 

Mieszkańców”.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że odpowiedzi na zarzuty 

mieszkańców, Prezydent zawarł w załączniku do pisma z 14 kwietnia br. 

kierowanym na ręce Przewodniczącego Rady. Wszyscy radni to pismo 

otrzymali. Pismo zawiera odniesienie do 11 zarzutów mieszkańców.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że oczekuje od Pana Prezydenta 

odpowiedzi na pytanie. Dlaczego „...wszczęcie na wniosek mieszkańców 

postępowania w Prokuraturze czyniło niemożliwym zrealizowanie przez  

Prezydenta Miasta wniosku Zgromadzenia Mieszkańców”.  

Radny zapewnił, że nigdy nie spotkał się z mieszkańcami, czytał jedynie 

dokumentację, projekt uchwały i uzasadnienie. Jeżeli  w działaniu  
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podejmowanym w sprawie ewidentnie widać brak logiki i radny uzyskuje 

odpowiedź, że ma przeczytać pismo zawierające odniesienie się do 11 zarzutów, 

to pogłębia to jego niepokój. Radny czuje się zbulwersowany, że odsyła się go 

do pisma z 14 kwietnia br.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że chciał tylko przypomnieć, iż taka 

odpowiedź została  udzielona. Jeżeli sprawa skierowana została do Prokuratury, 

to najwłaściwszym rozwiązaniem jest zaczekać na jej decyzję.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że w wypowiedzi Pana Prezydenta, nie 

ma odpowiedzi na pytanie radnego. Stwierdził, że dla niego „niemożliwy” 

oznacza „ nie da się zrobić”, tymczasem Prezydent twierdzi, iż najwłaściwszym 

rozwiązaniem jest czekać na rozstrzygnięcie Prokuratury. „Jest zasadnicza 

różnica pomiędzy „niemożliwym”, a „wydaje się słusznym”. Radny raz jeszcze 

zapytał czy było „niemożliwym”, czy też „słusznym” rozwiązaniem „czekać na 

rozstrzygniecie Prokuratury”. Jeżeli taka jest odpowiedź, to radny ją przyjmuje.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek zapytał gdzie było użyte sformułowanie 

„niemożliwe”.  

 

Radny Marek Szczerbowski wyjaśnił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że było „niemożliwe” do 

zrealizowania w danym momencie. Jakie jest bowiem działanie Prezydenta, 

skoro sprawa jest w Prokuraturze?.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Prezydent ze względu na toczące się  

w  sprawie postępowanie w Prokuraturze, wstrzymywał swoje działania, 

oczekując na werdykt Prokuratury, które ostatecznie zostało umorzone,  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że komisja w dniu dzisiejszym 

opiniowała projekt uchwały. Radny stwierdził, że jeżeli otrzymuje kilkanaście 

pism od mieszkańców, którzy wypowiadają się w sposób kategoryczny, iż mają 

wątpliwości co do działań Prezydenta, to próbuje je wyjaśniać, gdyż do tego jest 

powołany jako radny. Stwierdził, że świadomie postanowił nie spotykać się ani 

z Prezydentem ani z mieszkańcami, gdyż chciał zebrać komplet informacji na 

temat sprawy. „Jeżeli my potrzebujemy na sprawę, która była rozpatrywana na 

posiedzeniach Prezydenta, „posiłków wszystkich stron” potrzebnych do 

zinterpretowania sprawy”, to radny zaapelował, żeby w świetle umorzonego 

postępowania prokuratorskiego Prezydent spotkał się z mieszkańcami. Radny 

poprosił o możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, które być może 

wypracuje stosowny kompromis. „Wygląda na to, że można pomóc 

mieszkańcom”.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Prezydent przedstawił swoje stanowisko 

w uzasadnieniu do projektu uchwały. Zaproponował on nieodpłatne przekazanie 

gruntów syndykowi w celu ujednolicenia własności i tym samym umożliwienia 

rozpoczęcia sprzedaży mieszkań zakładowych.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że rozumie wypowiedzi Pana radnego 

Marka Szczerbowskiego, dla którego, podobnie jak dla radnej, jest to okręg 

wyborczy. Z tego powodu pewnie mieszkańcy właśnie do radnego zwracali się 

ze swoimi pismami. Sprawa spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami była 

omawiana na Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komisja zajmowała się sprawą od grudnia 

2007r. i sprawa była przedmiotem obrad kilku posiedzeń. Dzisiejsza opinia 

Komisji jest więc efektem wielomiesięcznej pracy nad skargą. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że chciał aby Pan Prezydent odniósł 

się do jego prośby, a nie Pan Przewodniczący. Radny zapytał czy Pan Prezydent 

spotka się z mieszkańcami i będzie szukał rozwiązania sprawy?.  

Co do wypowiedzi Pani radnej Kańtoch, stwierdził, że „nigdy nie miał 

świadomości, iż mieszkańcy chcą się z nim spotkać jako z radnym swojego 

okręgu wyborczego”. Otrzymywał pisma, jak wiele innych i okręg wyborczy nie 

miał z tym nic wspólnego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że mieszkańcy ulicy 

Szczecińskiej z trzech klatek zwrócili się do Pana Prezydenta o przejęcie 

nieruchomości i sprzedaż mieszkań jako mieszkań zakładowych. W związku  

z tym, że nie były uregulowane sprawy własności gruntów, tzn. część z nich 

należała do miasta, a część do syndyka oraz innych osób, procedura przejęcia 

mieszkań była niemożliwa. Niemożliwa była również sprzedaż tych mieszkań 

jako zakładowych, ponieważ ustawa dotycząca takich mieszkań umożliwia 90 % 

bonifikatę przy ich sprzedaży. Natomiast sprzedaż mieszkań z zasobu miasta, 

gdyby mieszkania te zostały przez miasto przejęte, dopuszcza 60 % bonifikatę. 

Obecnie po dość długim okresie rozmów, spotkań, wymiany pism, próby 

uregulowania stanu prawnego gruntów, zmienił się kierunek oczekiwania 

mieszkańców. Zawnioskowali oni aby miasto oddało grunt syndykowi, który 

stanie się jedynym jego właścicielem. Będzie miał on także tytuł do sprzedaży 

tych mieszkań jako mieszkań zakładowych. Na takie rozwiązanie Prezydent 

wyraził zgodę i w cytowanym piśmie z 14 kwietnia br. określono taki właśnie 

kierunek działań miasta. Jeżeli po wyrażeniu zgody przez Pana Prezydenta  

i deklaracji przekazania gruntów syndykowi, będzie jeszcze chęć spotkania się   

mieszkańców z władzami miasta, to takie z pewnością się odbędzie.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych,  Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/521/08/ 

 

Punkt 12a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

                    z dnia 1 marca 2008r. Pana A K –  O w części dotyczącej  

                    działania p.o. Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki  

                    Mieszkaniowej  w Katowicach.  

 
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/12a/08. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski poinformował, że 

Komisja w dniu 9 kwietnia 2008r. na podstawie § 21 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice, zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie 

projektu uchwały dotyczącej skargi Pana A K- O z dnia 1 marca 2008r. na 

niewłaściwe i bezprawne działanie H G p.o. Dyrektora KZGM- u oraz na 

niewłaściwe i bezprawne działanie Naczelnika Wydziału Działalności 

Gospodarczej Anny Łuczak. 

Po szczegółowej analizie Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną   

w kwestii  odnoszącej się do bezprawnego wystąpienia p.o. Dyrektora KZGM  

w Katowicach do Wydziału Działalności Gospodarczej UM Katowice  

z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących osoby Pana A K- O, gdyż 

zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności 

gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina 

właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jest jawna i dane osobowe  

w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych. 

Komisja uznała także skargę za bezzasadną  w kwestii dotyczącej bezprawnego 

wydania polecenia przez p.o. Dyrektora KZGM w Katowicach, którym zakazał  

udzielania pracownikom Działu Prawnego KZGM jakichkolwiek informacji 

skarżącemu. Komisja Rewizyjna uznała zachowanie Pana H G za zasadne, 

biorąc pod uwagę fakt, iż pomiędzy Spółką z o.o. Inter-Euro a KZGM toczy się 

aktualnie postępowanie sądowe. Pełnomocnicy KZGM reprezentujący tą 

jednostkę budżetową Gminy Katowice w postępowaniu sądowym nie mają 

obowiązku informowania skarżącego jako Prezesa firmy Inter - Euro o sprawach 

związanych z postępowaniem.  

Komisja Rewizyjna uznała za zasadny zarzut skarżącego, który mówi o tym, iż 

we wniosku o udostępnienie danych dotyczących jego osoby z ewidencji 



Strona 27 protokołu 

działalności gospodarczej podano błędną okoliczność, która w ogóle  nie miała 

miejsca.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXV/522/08/ 

 

Punkt 12b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

                     z dnia 3 marca 2008r. „INTER- EURO” Spółki z o.o. z siedzibą  

                 w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 13 reprezentowanej  

                  przez Prezesa Zarządu Pana A K- O dotyczącej działania p.o. 

                     Dyrektora Komunalnego   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej     

                    w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/12b/08. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski poinformował, że 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2008r. zawnioskowała do 

Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej 

skargi Pana A K – O Prezesa Zarządu Inter- Euro Sp. z o.o. z dnia 3 marca 

2008r. dotyczącej bezprawnego działania H G p.o. Dyrektora KZGM, który w 

piśmie z dnia 6 lutego 2008r. skierowanym do Spółki Inter-Euro  odmówił  

udzielenia odpowiedzi  i przekazania kopii wnioskowanego dokumentu w 

postaci pełnomocnictwa oraz naruszenia przez H G zasad wynikających z 

naruszenia tajemnicy handlowej w sprawie stanu prawnego wiążącego strony. 

Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną, uzasadniając  to toczącym się  

pomiędzy stronami postępowaniem sądowym i odmiennością interesów tych 

podmiotów. Te dwa argumenty sprawiają, iż skarżący nie może domagać się  od 

strony przeciwnej dokumentów, które mogą  stanowić dowód w sprawie, nie 

może również sprawdzać prawidłowości pełnomocnictw udzielonych 

pracownikom KZGM i ich zakresu.  

Komisja uznała skargę za bezzasadną w kwestii drugiego zarzutu wobec H G  

p.o. Dyrektora KZGM uznając, iż KZGM wypowiedział Spółce Inter- Euro 

umowę najmu lokalu przy ul. Kochanowskiego 13 w Katowicach  i rozwiązanie 

tej umowy skutkowało również rozwiązaniem umowy podnajmu  zawartej przez 

Spółkę Inter- Euro  z firmą EFG Eurobank  Ergasias  S.A. Poinformowanie więc 

firmy EFG Eurobank  Ergasias  S.A. o jej sytuacji prawnej nie zawiera znamion 

bezprawności i nie narusza elementów tajemnicy handlowej.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/523/08/ 

 

Punkt 12c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

                    Pana A Ż z dnia 10 marca 2008r. dotyczącej  bezczynności  

                    Prezydenta Miasta Katowice w związku z brakiem  

                    odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2006r. oraz na pismo  

     z dnia 2 maja 2007r. odnośnie działalności Wspólnoty  

                    Mieszkaniowej przy Al. Korfantego  w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/12c/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/524/08/ 

 

Punkt 12d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

    z dnia 28 lutego 2008r. Pana D S dotyczącej bezczynności Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXV/12d/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXV/525/08/ 
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Punkt 13 Interpelacje.  

 

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu mającego na celu kształtowanie postaw społecznych sprzyjających  

ochronie środowiska. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.04.2008r. 

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie uzupełnienia 20 m asfaltu na 

ul. Wiosny Ludów na granicy z Mysłowicami. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 10.04.2008r.   

3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie wskazania miejsca i czasu  

wystawiania pojemników na śmieci w związku z wiosennymi porządkami. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 11.04.2008r. 

4/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie skutecznego uniemożliwienia  

poruszania się samochodami po ścieżce rowerowej na wysokości ul. Brynicy. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.04.2008r. 

5/ radnego Adama Depty w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na całej 

długości ulicy Szopienickiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 10.04.2008r. 

6/ radnego Adama Depty w sprawie organizacji spotkania z przedstawicielami  

Ochotniczej Straży Pożarnej na temat problemów ich funkcjonowania  

i ewentualnej pomocy ze strony miasta. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 7.04.2008r. 

7/ radnego Adama Depty w sprawie dokonania inspekcji nowo oddanego 

Ośrodka Rekreacyjnego „Bolina” pod kątem analizy funkcjonalności  

i dokonania usprawnień. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.04.2008r. 

8/ radnego Adama Depty w sprawie zagospodarowania pod kątem 

użyteczności publicznej skwerów u zbiegu ul. Szopienickiej i Górniczego 

Dorobku oraz skweru przy Placu Wyzwolenia, naprzeciwko Parku Parafialnego, 

gdzie dawniej usytuowany był pomnik Jana Wieczorka. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 9.04.2008r. 

9/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wykonania remontu boiska   

do koszykówki / siatkówki  oraz wykonania bieżni  przy Gimnazjum nr 14  

w Katowicach Janowie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 21.04.2008r. 

10/ radnego Piotra Hyli w sprawie barier ochronnych przy Szkole  

Podstawowej nr 19. 

Odpowiedź Wiceprezydenta M. Lutego z 17.04.2008r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interplelacje radnych: 
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1/ radnego Ryszarda Willner -  Pastera w sprawie  wystąpienia do Wojewody 

i Marszałka Województwa Śląskiego  o powołanie w strukturach swoich 

urzędów „Pełnomocnika ds. współpracy z Powiatową Komisją 

Bezpieczeństwa”, której przewodniczy Prezydent Miasta Katowice. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 9.04.2008r. 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zawarcia porozumienia między 

miastem Katowice a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w przedmiocie 

rozwiązania umowy dzierżawy budynków, w których mieści się Szpital przy ul. 

Warszawskiej 52 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.04.2008r. 

3/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie braku bezpiecznego wyjazdu  

z osiedla Łączna w Katowicach- Zawodziu. 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zasadności wprowadzenia 

podwyżek czynszu dla lokatorów kamienic przy ul. Moniuszki 10 i 12 w 

Katowicach z wnioskiem o ich wycofanie. 

5/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie pozostawienia Gimnazjum nr 20 

przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach i utworzenia czterech oddziałów 

klasowych w roku 2008/2009. 

6/ radnych: Stefana Gierlotki, Ewy Kołodziej i Marcina Krupy w sprawie 

wpisania krzyża  przydrożnego przy skrzyżowaniu ulicy Jankego z ulicą 

Szewską do rejestru Miejsc Pamięci Miasta Katowice. 

7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia 

bonifikaty do 80% w przypadku sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 

8/ radnego Stanisława Włocha w sprawie ustalenia terminu realizacji oraz 

wykonawcy naprawy ulicy Koszykowej w dzielnicy Panewniki w Katowicach.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 
1/ radnego Marcina Krupy w sprawie możliwości ograniczenia ruchu        

    samochodowego na ulicy Kostki Napierskiego w Katowicach- Piotrowicach,  

2/ radnego Marcina Krupy w sprawie możliwości poprawy bezpieczeństwa na  

     przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania  

     z ulicą Żołnierską, 

3/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy  

    Nikiszowiec, 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie opracowania miejskiego programu  

    sterylizacji dziko żyjących kotów i psów, 

3/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie oznakowania dojazdu do Ośrodka  

    Sportowego „Szopienice”,  

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie utworzenia miejsc do parkowania przy  

    zbiegu Placu Wyzwolenia z ulicą św. Anny w dzielnicy Nikiszowiec, 

5/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie poprawy efektywności systemu  

    monitoringu wizyjnego w Katowicach – nr 2,  



Strona 31 protokołu 

6/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie udzielenia mieszkańcom odpowiedzi na  

    składane wnioski przez urzędników w terminach zgodnych z obowiązującymi  

    przepisami prawa, 

7/ radnego Piotra Hyli w sprawie dofinansowania wynajmu autobusów  

    dowożących kibiców na stadion, 

8/ radnego Piotra Hyli w sprawie przebudowy stadionu piłkarskiego przy ulicy         

    Bukowej 1 w Katowicach, 

9/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie ujęcia w planie realizowanej  

    inwestycji „Kanalizacja ogólnospławna na ulicy Gliwickiej” oceny  stanu  

    technicznego kanalizacji wodno - ściekowej ulic Narutowicza, Pośpiecha,  

    Żelaznej i Zarębskiego, 

10/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie organizacji ruchu drogowego na  

      ulicy Szafranka w Katowicach, 

11/ radnego Adama Deptę w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa  

      w dzielnicach miasta oraz budowy kompleksowego programu  

      zapobiegającego zjawiskom chuligaństwa i wandalizmu, 

12/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie rozwiązania problemu  

      zanieczyszczania terenu po byłym kąpielisku „Dolinka” w Katowicach –  

      Murckach. 

 

Na sesję wpłynęły także wnioski radnej Barbary Kożusznik w sprawie: 

1/stworzenia zadbanego centrum miasta na miarę stolicy metropolii  

i wybudowanie chodnika w przejściu między blokami ul. Grażyńskiego 15 i ul. 

Sokolską 48, 

2/ rozważenia możliwości postawienia tablic informacyjnych, wskazujących 

budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach. 

 

 

Punkt 14 Zapytania radnych. 

 

Radna Halina Kańtoch nawiązała do spotkanie radnych z przedstawicielami 

miasta partnerskiego Miszkolc. Radna zapytała czy można by jej oszczędzić 

udziału w takich spotkaniach, wziętych żywcem z „Czterdziestolatka”, gdyż 

radna czuła się tak jakby jechała na Węgry z kryształem, podobnie jak inż. 

Stefan Karwowski,  główny bohater filmu. Są takie miejsca w Katowicach,  

w których można zorganizować nieformalne spotkania radnych obu miast.  

Sala sesyjna nie jest dobrym miejscem. Wysłuchano wykładu, brakowało 

miejsc. Spotkanie było nietrafione.  

Podobne uczucia wiążą się z zaproszeniem radnych, rok po oddaniu do użytku, 

na koncert w nowej Sali Akademii Muzycznej przez Rektora tej zasłużonej 

uczelni.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że za stronę techniczną spotkań w Urzędzie 

Miasta odpowiada Pan Prezydent. Co do koncertu w Sali „Silesia Symfonia” 

Akademii Muzycznej, to była to inicjatywa Rektora AM, który chciał się 

spotkać z radnymi. W koncercie uczestniczyło 8 radnych, na 31 ogółem.. 

Sytuację ratowały małżonki i małżonkowie radnych,, którym serdecznie 

podziękował.  

 

Radny Ryszard Willner-Paster poprosił o przedstawienie stanu technicznego 

torowisk tramwajowych, w świetle ostatniego wypadku, który miał miejsce  

w okolicach wiaduktu kolejowego przy ul. Kościuszki.  Obawia się, że przy 

obecnym stanie torowisk, do takich zdarzeń może dochodzić częściej.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby sprawę skierować do Komisji 

Gospodarki Komunalnej, która jest właściwą do omawiania tego typu tematów. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zapytał o następujące sprawy: 

1/ kiedy zostaną naprawione zdewastowane wiaty przystankowe na 

skrzyżowaniu ulicy Chorzowskiej i  Piastów?. 

2/ zbyt duża wycinka drzew w Katowicach. Może to wpłynąć na zmniejszenie 

zieleni w mieście.  

3/ zagrożenie remontu ulicy Gliwickiej. 

4/ konieczność dokonania przeglądów i napraw autobusów kursujących m.in. na 

Os. Tysiąclecia, szczególnie w kontekście zanieczyszczania środowiska. 

Pojazdy te mają źle wyregulowane silniki lub jeżdżą na złym paliwie.  

5/ zagrożenia występujące na ul. Matejki, szczególnie w godzinach wieczornych 

i  w  weekendy. Problemy dotyczą mieszkających tam osób. 

Wiceprezydent Michał Luty skorzystał z zaproszenia i wysłuchał problemów 

mieszkańców, za co radny Panu Wiceprezydentowi podziękował.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że budowa ulicy Nowogranicznej 

doprowadziła do rozbiórki budynku, w którym mieściła się biblioteka publiczna 

i zakład drukarski. Przed frontonem tego budynku stał przydrożny krzyż. 

Pytanie dotyczy tego, co stało się z krzyżem. Czy został on zdeponowany  

w Parafii?. Czy można go przywrócić na dawne miejsce?.  

Radny podziękował za odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące wycinki drzew 

na skwerze przy ul. 1 Maja . 

Zapytał co będzie nasadzone w miejsce wyciętych drzew, gdyż zawsze był to 

zielony teren i szkoda by było gdyby przestał takim być.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że każdej wycince towarzyszy 

nowe nasadzenie.  
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Zofia Muc wyjaśniła, że za każde 

wycięte drzewo należy nasadzić pięć nowych sztuk.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna co do zapytania dotyczącego krzyża, 

zobowiązała się udzielić odpowiedzi radnemu na piśmie.  

 

Radna Halina Kańtoch nawiązała do doniesień dzisiejszej prasy na temat tego, 

że pojawił się pierwszy numer gazety miejskiej. Radna zapytała czy to prawda 

oraz czy gazeta będzie udostępniana radnym i kto jest jej wydawcą.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli prawdą jest  to co mówi Pani radna 

Kańtoch, to skandalem jest, że radni nie otrzymali tej gazety.  

 

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Waldemar Bojarun stwierdził, że 

„czerpanie wiedzy z gazety właśnie tak się kończy, „Wyborczej”. 

Rzeczywistość jest taka, że pomysł jest, był on wielokrotnie ponawiany przez 

radnych, także ze strony Pana Przewodniczącego. Miasto planuje podjęcie 

takiego zadania, natomiast jeszcze długo tej gazetki  nie będzie. Jak tylko się 

ukarze, to pierwszy egzemplarz trafi na ręce Pana Przewodniczącego. Potrzeba 

wydawania gazetki miejskiej wiąże się ze zmianą sytuacji na rynku prasowym.  

Do niedawna mieliśmy trzy silne tytuły prasowe, które w pełni zaspokajały 

potrzeby mieszkańców w kontekście pozyskiwania informacji o wydarzeniach 

miejskich, bo planowana  gazeta ma mieć charakter typowego informatora.  

Po zamknięciu „Trybuny Śląskiej” a następnie po zmianie „Dziennika 

Zachodniego” na profil bardziej ogólnopolski i wreszcie zmianie sposobu 

informowania mieszkańców całej aglomeracji przez „Gazetę Wyborczą”, miasto 

powinno podjąć wyzwanie wydawania swojej gazetki. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz w nawiązaniu do wcześniej poruszonego tematu, 

zaprosił Pana Przewodniczącego w dniu jutrzejszym na ul. Matejki o godz. 

23.30, najlepiej „samochodem pancernym”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wcześniej zaplanowane obowiązki nie 

pozwalają mu na skorzystanie z tego terminu. Jest skłonny porozmawiać  

o poruszonym temacie w innym terminie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że skoro czerpanie informacji z gazety 

tak się kończy, to po co wydawać nasza gazetkę?  Podważa to sens wydawania 

jakiejkolwiek gazety, podważa także sens czytania jakichkolwiek gazet, co jest 

skandalem. Czytelnictwo świadczy o kulturze, nie tylko książek, ale także prasy.  

Natomiast Naczelnik Bojarun w swojej wypowiedzi wszystko to podważył.  

Jako człowiek związany z dziennikarstwem, absolwent Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Śląskiego, uważa, że Naczelnik Bojarun  podważył autorytet 
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prasy. Jest to o tyle dziwne, że Naczelnik zajmuje się kontaktami z prasą. „Pan 

powinien szanować ludzi, z którymi Pan współpracuje i dzięki którym może Pan 

pełnić swoją funkcję”.  

 

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Waldemar Bojarun stwierdził, że 

dziwi się, iż „osoba słynąca z tak dobrego i ciętego dowcipu, nie wyłapała tej 

sympatycznej ironii w mojej wypowiedzi. Nie zamierzam nikogo podważać, ani 

niczyjego autorytetu. Będę toczył dalszą dyskusję po zakończeniu sesji, ale w tej 

chwili jest ona bezprzedmiotowa”. 

 

Radna Halina Kańtoch przeprosiła za zadanie swojego pytania.  

 

Radny Marek Szczerbowski nawiązał do pism, które otrzymał od radnego 

Piotra Hyli. Zacytował: „ z uwagi na coraz częściej pojawiające się ze strony 

radnych, a szczególnie Pana Stefana  Gierlotki  stwierdzenia o rzekomym braku 

zaangażowania ze strony GKS Katowice... itd.” zapytał radnego Hylę czy radny 

Szczerbowski też zalicza się do tej grupy radnych, którzy „tak mówią”.  

 

Przewodniczący Rady zaapelował aby w punkcie „zapytania radnych” nie 

dochodziło do takich niekontrolowanych sytuacji. Nie zdążyliśmy się jeszcze 

zapoznać z materiałami, które dostarczył radny Piotr Hyla, w związku  

z tym wrócimy do dyskusji w innym terminie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy w związku z sytuacją polityczną 

Tybet, Chiny, Igrzyska Olimpijskie, będziemy jako Rada Miasta i władze 

Katowic rozszerzali współpracę z miastem Shenyang w Chinach.  

Co do wycinki drzew przy rozbudowie autostrady na ul. Murckowskiej i A 4,  

o którą Radny pytał w swojej interpelacji, otrzymał odpowiedź, że miasto nie 

ma na nią wpływu, gdyż zadanie należy do GDDKiA.  

Radny zapytał w jaki sposób stratę tych drzew będziemy starali się wyrównać?. 

Czy wiemy ile drzew zostało wyciętych? Co zrobimy w zamian? Czy 

rzeczywiście zachowane zostaną proporcje uzupełniania drzew w wymaganej 

przepisami ilości? 

 

Wiceprezydent Michał Luty zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Punkt 15 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenie do 30 

kwietnia br. oświadczeń majątkowych za 2007r.  

Podał terminy, w których będzie dyżurował.  

Prowadzący obrady odczytał kilka pism, z okresu międzysesyjnego: 

1/ Pana G W z 17 kwietnia 2008r. stanowiącego wezwanie  



3/ Pani B      K          z 17 marca 2008r. w sprawie apelu dotyczącego pomocy 
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    do  usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady nr XXIV/502/08 z dnia  

    31 marca 2008r.,  

2/ Przewodniczącego Rady Miasta w Katowicach z 31 marca 2008r. do Biura  

    Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wyjaśnień  

    i ustosunkowania się do skargi Stowarzyszenia Wzajemnej pomocy „Bona  

    Fides” na Radę Miasta z dnia 18 marca 2008r.,  

 

    bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Katowice, 

4/ Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego z 23 kwietnia 20008r. dotyczące  

    współfinansowania przez Urząd Miasta Katowice premiery spektaklu  

    w Teatrze w roku 2008. 

 

Punkt 16 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXV sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 18.30. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


