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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXVII sesji. 

 

Data sesji:  27 czerwca 2008 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.30. 

Numery podjętych uchwał: XXVII/559/08 – XXVII/594/08. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy FORAJTER 

Sekretarze sesji: radna Helena HRAPKIEWICZ i radny Piotr HYLA  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek CHMIELIŃSKI  

 radna Helena HRAPKIEWICZ   

 radny Piotr HYLA   

Protokolantka: Beata MUSIAŁ 

 

Załączniki do protokołu: 

 

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 31 ogółem). 

 

Radni nieobecni: 

1/ Barbara KOŻUSZNIK  

2/ Dariusz ŁYCZKO   

3/ Zbigniew PRZEBINDOWSKI 

4/ Andrzej ZYDOROWICZ  
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Porządek obrad XXVII 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 XXVI sesji Rady Miasta Katowice.   

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby 

radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich składów 

osobowych. 

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru    

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Mieszkańców Miasta 

Katowice - Mieszkańców obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, 

Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice ( ulica Gaszowicka).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej – samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala 

Miejskiego Murcki w Katowicach.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Miejskiego Murcki w Katowicach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, 

polegającej na likwidacji Poradni Medycyny Szkolnej w Bytomiu przy                     

ul. Piłsudskiego 67. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków oraz zasad                 

i warunków restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Straży Miejskiej w Katowicach.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku firmy                  

AB Development Dąbrówka Sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na działanie 

wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w Katowicach przy                           

Al. Roździeńskiego 191. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa 
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Budowlanego Katowice Spółka Akcyjna.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych              

w Katowicach. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji przynależności Miasta 

Katowice do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych 

(IAEC/AIVE) z siedzibą w Barcelonie. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, 

dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących 

nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego             

w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2008r.  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac                  

i procedury uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności 

części akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                        

w Katowicach S.A.  

27. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności organizacji 

samorządowych i związków komunalnych, do których należy miasto Katowice.  

28. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przygotowaniu wypoczynku dzieci              

i młodzieży miasta Katowice w zakresie planowanej „Akcji Lato 2008”, 

organizowanej przez placówki kultury. 

28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia lasu 

statusu lasu ochronnego. 

28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 

Katowice położonego na północ od torów PKP.  

28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę złożoną przez SP ZOZ 

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.  

28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji         

w 2007r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice 

na lata 2007-2011” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta  Katowice”.  

28e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia do wiadomości i poparcia 

zakresu rzeczowego miasta Katowice w projekcie „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą” zgłoszonym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

28f/ Skreślony. 

28g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż infrastruktury ciepłowniczej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej S.A. w Katowicach.  

28h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia inwestycji pn.: „Zmiana 

przebiegu drogi  krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach 

do Alei Jana Pawła II w  Bytomiu” na listę projektów indywidualnych dla 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

28i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana G W.  

28j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 

Katowice na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków.  

28k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta 

Miasta Katowice z realizacji uchwały w sprawie zmiany w organizacji 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

28l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Miasto Katowice do 

Porozumienia Komunalnego w sprawie współfinansowania budowy Kolektora 

Bobrek w celu odbioru ścieków z części terenu Katowic i Sosnowca zawieranego 

z Gminą Sosnowiec.  

29. Rozpatrzenie skarg: 

− Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z 28.03.2008 r.  

− Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z 24.04.2008 r.  

− Redakcji Biuletynu Antykorupcyjnego z 3.04.2008 r.  

− Pani A M z 5.05.2008 r. 

− Pani H B - G z 14.04.2008 r.  

30. Interpelacje. 

31. Zapytania radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

Przebieg obrad. 

 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER otworzył obrady XXVII sesji 

Rady Miasta. 

 

Powitał wszystkich zgromadzonych, Prezydenta, Wiceprezydentów, Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zaproszonych 

zakładów oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 
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Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek Pomocniczych, 

jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych: 

1/ Helenę HRAPKIEWICZ  

2/ Piotra HYLĘ 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 18 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zaproponował do Komisji 

Uchwał i Wniosków sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka 

CHMIELIŃSKIEGO. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę Miasta 

Katowice, jednogłośnie, przy 18 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER na podstawie na podstawie 

art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591            

z późn. zm.) wniósł zmiany w porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta Katowice: 

 

1/ w miejsce punktu 9/ dot. Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę         

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice wpisać Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi 

na skargę Mieszkańców Miasta Katowice – Mieszkańców obszaru położonego           

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

2/ dopisanie punktu 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii 

dotyczącej pozbawienia lasu statusu lasu  ochronnego. 

3/ dopisanie punktu 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Śródmieścia Katowice położonego na północ od torów PKP.  

4/ dopisanie punktu 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 

złożoną przez SP ZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.  

 

Dodatkowo Pan Przewodniczący wniósł o zmianę tytułu punktu 27 z „Informacja 

Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności organizacji samorządowych  
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i związków komunikacyjnych, do których należy miasto Katowice” na „Informacja 

Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności organizacji samorządowych                 

i związków komunalnych, do których należy miasto Katowice” 

 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił wniosek o wprowadzanie punktu 8a/ 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice.  

 

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

pod głosowanie wprowadzanie punktu 8a/ do porządku obrad Sesji Rady Miasta 

Katowice.  

 

Punkt 8a w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice został wprowadzony do porządku obrad decyzją Radnych - jednogłośnie, 

przy 17 głosach „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował zebranych, iż 

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 28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2007r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż materiał został 

przygotowany w uzgodnionym terminie. Niestety na skutek przepływu tego materiału 

nastąpiły pewne przesunięcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że punkt ten 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej.      

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach 

„za”.  

 

2/ dopisanie punktu 28e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia do 

wiadomości i poparcia zakresu rzeczowego miasta Katowice w projekcie 

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgłoszonym do Ministerstwa 

Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że od dwóch miesięcy były 

prowadzone negocjacje pomiędzy miastami na terenie których funkcjonuje 

komunikacja tramwajowa oraz Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem 

Rozwoju Regionalnego celem wprowadzenia tego projektu do projektów kluczowych 

związanych z organizacją EURO 2012. Następowały ciągłe zmiany tego projektu 

wynikające z wysokości środków finansowych, które muszą przeznaczyć 

poszczególne miasta na realizacje tego zadania. W wyniku długich negocjacji montaż 

finansowy został dopełniony, ale to dopełnienie miało miejsce tylko na poziomie 

deklaracji Prezydentów poszczególnych miast. Żeby przygotować ten projekt, by być 

wiarygodnym w stosunku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 

koniecznym jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta w tym zakresie. Tak późne 

wprowadzenie tego projektu wynika z faktu, że ostateczne negocjacje i składnie 

propozycji do Ministerstwa odbyło się w ostatnich dniach. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował że niniejszy 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice został pozytywnie zaopiniowanych przez 

Komisję Gospodarki Komunalnej.  

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach 

„za”.                  

 

3/ dopisanie punktu 28g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż infrastruktury ciepłowniczej na rzecz 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach. 

  

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż na terenie miasta 

Katowice była budowana infrastruktura ciepłownicza w oparciu o środki finansowe  

gminy. Kwestia ta przez pewien okres czasu była nieuregulowana. Obecnie ze 

względu na zmiany własnościowe PEC S.A. i konieczność podłączenia nowych 

obiektów, których to podłączenie musi nastąpić poprzez infrastrukturę wybudowaną ze 

środków miasta, występują poważne problemy prawne. Jedyną możliwością 

załatwienia tej kwestii jest ujednolicenie właściciela systemu przesyłowego sieci 

ciepłowniczej. Stąd też propozycja sprzedaży majątku miasta w zakresie infrastruktury 

ciepłowniczej na rzecz PEC S.A. 

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta stosunkiem głosów: 17 głosów 

„za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.     
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4/ dopisanie punktu 28h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia 

inwestycji pn.: „Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. 

Chorzowskiej w Katowicach do Alei Jana Pawła II w  Bytomiu” na listę projektów 

indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż w związku z organizacją 

EURO 2012 miasta Katowice, Chorzów i Bytom podpisały porozumienie w kwestii 

realizacji Drogi Krajowej DK 79 po nowym śladzie omijającym centrum Chorzowa          

i centrum Bytomia. Ta inwestycja pod względem dokumentacji jest przygotowana. 

Miasto Chorzów wraz z pozostałymi miastami wnioskuje, by projekt ten został 

wpisany na listę projektów kluczowych związanych z organizacją EURO 2012. Dla 

miasta Katowice jest to bardzo ważna kwestia. Gdyby ta droga została wybudowana 

na wysokości Bytomia dołączyłaby do Autostrady A1. Poprzez jej realizację znacznie 

skróciłby się czas dojazdu do Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice. Głównym 

jednak aspektem jest realizacja EURO 2012. Uchwała ta jest uchwałą intencyjną, 

popierającą. Zostanie skierowana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 

Ministerstwa Infrastruktury celem wsparcia działań Chorzowa jako głównego 

beneficjenta wnoszącego, by ten projekt znalazł się na liście projektów kluczowych.             

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 18 głosach 

„za”. 

 

5/ dopisanie punktu 28i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana G W.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż ta sprawa wynikła 

przede wszystkim z zawitych terminów. By nie dopuścić do naruszeń terminów                

i perturbacji z tym związanych Pan Prezydent zwrócił się z prośbą by niniejszy projekt 

został wprowadzony do porządku obrad.   

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach 

„za”. 

 

6/ dopisanie punktu 28j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2008 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków.  
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż Fundacji „Or Chaim”, 

która opiekuje się cmentarzem żydowskim podjęła działania zmierzające do 

pozyskania środków finansowych na remont niniejszego cmentarza. Przyjęte zasady 

upoważniają miasto do przekazania środków na rzecz konserwacji zabytków jedynie  

w przypadku złożenia wniosku z pewnym wyprzedzeniem w roku poprzedzającym. 

Została jednak podjęta uchwała, która tą regulację zmienia, a mianowicie w przypadku 

kiedy organizacja w ciągu roku uzyska promesę dofinansowania z innych źródeł niż 

budżet miasta, wówczas gmina ma możliwość dofinansowania tego przedsięwzięcia  

w danym roku budżetowym. Po przeprowadzeniu uzgodnień zaistniały przesłanki by 

dofinansować to zadanie z budżetu miasta. Z uwagi na to, że jest okres letni można 

rozpocząć prace budowlane.               

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 17 głosach 

„za”. 

 

7/ dopisanie punktu 28k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji uchwały w sprawie zmiany 

w organizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż opóźnienie                        

w przygotowaniu projektu uchwały wniknęło ze strony urzędu miasta, dlatego ten 

materiał później dotarł do Rady. Niemniej jednak Pan Prezydent zwrócił się z prośbą  

o wprowadzenie niniejszego punktu pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miasta 

Katowice.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę iż punkt ten 

był zapisany w planie pracy Rady Miasta Katowice na rok 2008 stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XXI/409/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 17 głosach 

„za”. 

 

8/ dopisanie punktu 28l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

przez Miasto Katowice do Porozumienia Komunalnego w sprawie 

współfinansowania budowy Kolektora Bobrek w celu odbioru ścieków z części 

terenu Katowic i Sosnowca zawieranego z Gminą Sosnowiec.  
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do 

Prezydenta Miasta Katowice o uzasadnienie wniosku w sprawie wprowadzanie 

niniejszej zmiany. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż miasto uczestniczy we 

wspólnym projekcie z gminą Sosnowiec i Mysłowice w sprawie realizacji kolektora 

„Bobrek” na terenie Sosnowca. Ukształtowanie miasta Katowice jest takie, że część 

ścieków z miasta szczególnie z rejonu Szopienic, Giszowca, Nikiszowca będzie 

zrzucana do oczyszczalni „Radocha” znajdującej się na terenie miasta Sosnowiec. 

Żeby te działania mogły być sformalizowane i zakończone niezbędne jest podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia komunalnego w sprawie 

współfinansowania budowy kolektora „Bobrek” w celu odbioru ścieków z terenu 

Katowic i Sosnowca zawieranego z gminą Sosnowiec. Pan Prezydent dodał, iż trwały 

dosyć długie negocjacje w zakresie kształtu tego porozumienia stąd zaistniałe 

opóźnienie.                  

 

Zmiana została przez Radę Miasta Katowice przyjęta jednogłośnie, przy 18 głosach 

„za”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował zebranych, iż 

otrzymał dwa pisemne wnioski Pana Radnego Józefa ZAWADZKIEGO. Pierwszy           

z nich dotyczy złagodzenia restrykcyjnego nakazu przestrzegania wyboru gimnazjum 

w ramach rejonizacji szkół i umożliwienia dzieciom swobodnego wyboru gimnazjum. 

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż wniosek ten jest inicjatywą uchwałodawczą 

zmierzającą do zmiany uchwały o rejonizacji gimnazjów zatem zostanie skierowany 

do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o stanowisko i ewentualny projekt uchwały. 

Drugi wniosek dotyczy podniesienia wartości punktu do obliczenia wysokości 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla 

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach         

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice z 3,00 zł do 6,00 zł 

ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu Młodzieży w Katowicach. Pan 

Przewodniczący stwierdził, iż wniosek ten również jest inicjatywą uchwałodawczą 

zmierzającą do zmiany uchwały w tym zakresie, którą Rada Miasta podjęła w 2007 

roku, zatem zostanie skierowany do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą                      

o stanowisko i ewentualny projekt uchwały.       

 

Pan Przewodniczący poinformował również Panią E Ł Przewodniczącą Rady 

Rodziców Gimnazjum nr 20, która zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu 

w wolnych wnioskach na Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27.06.2008 r., że nie ma 

takiej możliwości, aby osoby spoza grona Radnych i strony prezydenckiej           w 

wolnych wnioskach zabierały głos na sesji. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż 

zgodnie z prawem osoby zainteresowane mogą swoje wnioski skierować pisemnie do 

Rady Miasta Katowice. Wnioski te zgodnie z KPA zostaną rozpatrzone. Pan 

Przewodniczący zwrócił również uwagę na fakt, iż nie ma w porządku obrad punktu 

dotyczącego Gimnazjum nr 20. W związku z powyższym niniejszy wniosek nie 



odnosząc się do wniosku Pani E    Ł 
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zostanie uwzględniony. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o sformalizowanie 

wniosku i przedłożenie go w formie pisemnej.                              

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że protokół           

z XXVI 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 XXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za”. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI 

Przewodniczącej Rady Rodziców Gimnazjum nr 20 poprosił o wyjaśnienie, dlaczego 

Rada Miasta Katowice nie może rozpatrzyć wniosku o zabranie głosu przez 

przedstawiciela grona rodziców w punkcie wolne wnioski. Pan Radny zapytał jaka jest 

podstawa prawna decyzji podjętej w tym zakresie.     

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, iż Sesja Rady 

Miasta jest spotkaniem w którym biorą udział osoby enumeratywnie wyznaczone 

przez ustawodawcę (Radni, Prezydent, osoby zaproszone). Jeżeli w wolnych 

wnioskach dopuścimy do głosu osoby z publiczności doprowadzimy do sytuacji              

w której Rada nie będzie mogła należycie procedować. Prawo każdego mieszkańca do 

składania wniosków, skarg, petycji zagwarantowane jest odpowiednimi aktami 

prawnymi, ale wymaga sformalizowania w formie pisemnej. Każdy wniosek 

mieszkańca skierowany do Rady Miasta Katowice w trybie KPA będzie rozpatrzony.  

 

Radny Józef ZAWADZKI poprosił o wyjaśnienie czy przedstawiciele Rady 

Rodziców Gimnazjum nr 20 skierowali wniosek do Rady Miasta Katowice czy do 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. Jeśli wniosek jest skierowany do Rady 

Miasta to Pan Radny poprosił o poddanie go pod głosowanie.       

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, iż wniosek jest 

adresowany do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Jerzego FORAJTERA.           

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 22 maja do 25 czerwca 2008 r.  

/ Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 1 

do protokołu/ 
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Radny Józef ZAWADZKI poprosił o uszczegółowienie kwestii związanej ze            

działaniami podejmowanymi w rejonie ul. Wincentego Pola. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż wyraził zgodę na          

rozwiązanie w części umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Górnik” na grunt położony w rejonie ul. Wincentego Pola.      

 

Radna Halina KAŃTOCH zapytała kiedy Radnym zostanie przedstawiony nowy 

schemat organizacyjny Urzędu Miasta Katowice.  

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż schemat ten zostanie 

Radnym dostarczony niezwłocznie. Ponadto Pan Prezydent dodał, że w dniu                 

dzisiejszym zapadły decyzje odnośnie powołania Wydziału Polityki Społecznej, który 

zacznie funkcjonować od 01.08.2008 r.   

 

Punkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/7/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta 

Katowice.   

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/559/08 / 

 

Ślubowanie Radnej  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że na podstawie 

art. 23a, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r., nr 142, poz. 1591        

z późn. zm.) „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają 

ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż 

Bóg”. 

 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał tekst przysięgi: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”. 
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Pani Magdalena WIECZOREK złożyła ślubowanie dodając zdanie: „Tak mi 

dopomóż Bóg”. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta 

Katowice oraz ich składów osobowych.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym treść projektu 

uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby 

radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich składów 

osobowych. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że na posiedzeniu Komisji 

Organizacyjnej treść projektu została między klubami uzgodniona.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Pan Jerzy 

FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/560/08 / 

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, proponując aby funkcję 

Przewodniczącego Komisji Górniczej piastował Pan Radny Stefan GIERLOTKA,            

a funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Komisji objął Pan Radny Piotr HYLA.  

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Stefana 

GIERLOTKI do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Górniczej.  

 

Rada Miasta Katowice, w głosowaniu: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się” wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji 

Górniczej przez Pana Radnego Stefana GIERLOTKĘ.  

 

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Piotra 

HYLI do pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Górniczej.  

Rada Miasta Katowice, w głosowaniu: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się” wyraziła zgodę na objęcie funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Górniczej przez Pana Radnego Piotra HYLĘ.  
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Pan Jerzy 

FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie, stosownie do wyników 

wcześniejszego głosowania.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/561/08 / 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 

Mieszkańców Miasta Katowice - Mieszkańców obszaru położonego        

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28d/08. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że 

jest to sprawa proceduralna. Mieszkańcy złożyli skargę, zatem gmina ma obowiązek                

w terminie ustawowym przekazać odpowiedź na tą skargę do WSA. 

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna oraz Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/562/08 / 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice (ulica Gaszowicka) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XXVII/563/08 / 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji 
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Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland 

S.A. w Bielsku – Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że  

wszystkie skargi gmin ościennych są badane pod kątem zapewnienia kontynuacji 

świadczeń. W tym przypadku kontynuacja świadczeń jest zapewniona i nie ma 

żadnych zagrożeń.     

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/564/08 / 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Panu Markowi CHMIELIŃSKIEMU.  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/565/08 / 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/13/08. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/566/08 / 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji 

Poradni Medycyny Szkolnej w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/14/08. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/567/08 / 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków oraz 

zasad i warunków restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego 

w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/15/08. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/568/08 / 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Straży Miejskiej              

w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/16/08. 
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że Komisje 

Skarbu oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Marek CHMIELIŃSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/569/08 / 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że 

jest już obecny na sali Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wobec 

powyższego przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku 

firmy AB Development Dąbrówka Sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na 

działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w Katowicach 

przy Al. Roździeńskiego 191.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/17/08. 

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisje Rozwoju  

i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Pan Jerzy 

FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/570/08 / 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży akcji 

Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice Spółka Akcyjna.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/18/08. 

 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja Skarbu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Pan Jerzy 

FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXVII/571/08 / 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Komunalnego Zakładu 

Usług Pogrzebowych w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/19/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/572/08 / 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji przynależności 

Miasta Katowice do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miasta 

Edukacyjnych (IAEC/AIVE) z siedzibą w Barcelonie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/20/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ  poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/573/08 / 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych         

w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent 

Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/21/08. 
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

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

„wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/574/08 / 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/22/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwał pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy przedstawiony projekt uchwały 

zmierza do systemowego rozwiązania problemu płac dla pracowników administracji         

i obsługi. Chodzi o to, aby zrównać wynagrodzenia na tych samych stanowiskach          

w różnych jednostkach. Ponadto radny zapytał czy projekt uchwały został 

skonsultowany ze związkami zawodowymi.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że podwyżka 

wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych 

była negocjowana ze związkami zawodowymi. Odbyły się trzy spotkania. Ustalono na 

nich, że w pierwszej kolejności podwyżki otrzymają te osoby, których wynagrodzenia 

wynoszą poniżej minimalnej płacy ustawowej, czyli poniżej 1126 zł. W następnej 

kolejności wzrost płac nastąpi proporcjonalnie w stosunku do pozostałej grupy 

pracowników. W ubiegłym roku ta grupa zawodowa otrzymała podwyżki rzędu 5 %. 

Obecnie planowane 10 % podwyżki w skali roku pozwolą na zunifikowanie płacy dla 

poszczególnych stanowisk w jednostkach oświatowych.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że wpłynął do 

niego wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Katowice                

o zabranie głosu przez Prezesa Oddziału ZNP Pana J S.  

 



postulaty Pani Ł         i przedstawić je właściwym organom. 

przedstawiciela, to prosi o dopuszczenie do głosu także Pani E     Ł         . 

„Pani Radna powinna te postulaty, które chciała wnieść Pani E    Ł               z Rady 

tak sformalizowanie, iż  nie pozwoliły na zabranie głosu Pani E     Ł             z Rady 

głos, mają taką możliwość. Radna rozumie różnicę w tym, że Pan S                 zabiera 
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Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak sprzeciwu              

i 3 głosy „wstrzymujące się”, udzieliła głosu Panu J S.  

 

Prezes Oddziału ZNP Pan J S stwierdził, że każda inicjatywa dotycząca 

podwyższenia wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi jest przez ZNP z 

dużym zadowoleniem przyjmowana. Pan Prezydent słusznie zakłada aby podwyższyć 

o 7, 7 % od 1 maja br. wynagrodzenie zasadnicze z obecnej kwoty 700 zł do 750 zł. W 

ubiegłym roku napotkano na problem techniczny. Chodziło bowiem            o 

tworzenie regulaminu wynagradzania pracowników administracji. W momencie, gdy 

Rada Miasta uchwaliła 3 zł za punkt dla każdej placówki, większość pracowników 

straciła zaszeregowania w swoich grupach. Budzi to więc wątpliwości co do 

przyszłości stosowania regulaminu. W imieniu związków zawodowych, Pan J S 

zwrócił się z apelem do władz miasta o przystąpienie do pracy nad nowym 

regulaminem wynagradzania pracowników administracji i obsługi.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że ta zmiana 

kategorii zaszeregowania nie spowodowała spadku wynagrodzenia, tylko inne jego 

wyliczenie.  

 

Radna Ewa KOŁODZIEJ wyraziła ogólny żal, że obowiązujące procedury 

powodują, iż nie wszystkie osoby, które mają ochotę uczestniczyć w dyskusji i zabrać 

głos w punkcie, który znajduje się w porządku obrad. Szkoda jednak, że procedury są 

Rodziców w Gimnazjum nr 20.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że art. 23 ustęp           

1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż radny utrzymuje stałą więź                          

z mieszkańcami. Zbiera od nich postulaty i przekazuje je właściwym organom. Jeżeli 

chcemy aby mieszkańcy na sesji sami reprezentowali swoje sprawy, to po co są radni? 

Rodziców Gimnazjum nr 20 wnieść do odpowiednich organów”. System władzy 

sprawowany w Polsce jest systemem przedstawicielskim. Radny ma przyjmować 

wnioski mieszkańców, przekazywać je do odpowiednich organów                   i 

pilnować aby zostały we właściwy sposób załatwione”.  

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że jeżeli dopuszczono do głosu jednego 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zapytał w jakiej sprawie? Nie 

ma punktu w porządku obrad poświęconego Gimnazjum nr 20. Radny może przyjąć 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXVII/575/08 / 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego                            

i ul. Zakopiańskiej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/23/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa HOMAN – 

CHANEK wyjaśniła, iż niniejszy projekt dotyczy przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego               

w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach. Obszar wskazany do 

objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony po północnej 

stronie Alei Roździeńskiego, ograniczony jest od wschodu ulicą Bohaterów Monte 

Cassino, od zachodu ulicą Markiefki, a od północy ulicami Ryszarda, Zakopiańską            

i Wrocławską. Wnioskowany obszar znajduje się w całości w granicach 

obowiązującego planu uchwalonego uchwałą Nr XIII/189/03 Rady Miasta Katowic           

z dnia 1 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze dzielnicy Bogucice w Katowicach w rejonie ulic: 

Wróblewskiego, Wrocławskiej, Nowej i Markiefki, ograniczonym od strony 

południowej Al. W. Roździeńskiego. Celem planu jest umożliwienie realizacji oprócz 

zabudowy usługowej również zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

oraz obsługi komunikacyjnej terenu od Alei Roździeńskiego poprzez drogę serwisową. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/576/08 / 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz                   

w budżecie miasta Katowice na 2008 r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/24/08 wraz                          

z autopoprawką.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ stwierdziła, że 

zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez: 

− zwiększenie dochodów o kwotę 7.351.810 zł z tytułu: 

– opłat pierwszych i opłat rocznych (650.000 zł) oraz wpływów z odszkodowań, 

zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych           

(305.000 zł) 955.000 zł 

– odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Przychodni nr 22 przy           

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w związku z reorganizacją 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Katowicach „Moja Przychodnia” 663.258 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (2.481 zł) i budżetu państwa 

(827 zł) stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2006 roku na 

realizację projektu „Śląski Klaster – inteligentny system zarządzania 

transportem publicznym” 3.308 zł 

– środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego „Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską” 

(pismo Ministra Finansów ST4-4824/396/2008 z dnia 29 maja 2008 roku)

 2.103.000 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 

realizację projektu „Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły 

Podstawowej nr 44 w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 238.000 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 

realizację projektu pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły 

Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 467.500 zł 

– środków z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach 

programu „Wymiana Młodzieży” 2.636 zł 

– zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 

wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 70.000 zł 

– wpływów realizowanych przez Żłobek Miejski w związku ze zwiększeniem 

liczby miejsc w oddziale przy ul. Ligonia 43 14.400 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację 

projektu pn. „Eurokadry – nowe standardy w katowickim urzędzie pracy” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 252.292 zł 

– dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przeznaczonej na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”                                                                                     

 75.300 zł 

– czynszu dzierżawnego za 2008 rok w związku z dzierżawą urządzeń (sieci) 

wodociągowo - kanalizacyjnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. na podstawie umowy                      

nr 1/D/2008 z dnia 11.02.2008 r. 1.874.491 zł 

– wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji 

Odpadów Szpitalnych i Komunalnych – rozliczenie za 2007 rok 188.625 zł 
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– wpływów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym zwrot 

podatku VAT (300.000 zł), sprzedaż składników majątkowych (135.059 zł) 

oraz opłaty za media (8.941 zł) 444.000 zł 

− zmniejszenie dochodów o kwotę 1.469.905 zł z tytułu: 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 

realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla 

dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” w związku                             

z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok 244.630 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 

realizację projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej 

i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki” w związku 

z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok 1.225.275 zł 

− zwiększenie wydatków o kwotę 5.977.923 zł z przeznaczeniem na: 

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Połączenie drogowe ul. Damrota            

z ul. Francuską” 2.103.000 zł 

– uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów 

placówek oświatowych 1.028.619 zł 

– pokrycie wydatków bieżących, wykonanie remontów oraz realizację zadania 

inwestycyjnego w placówkach oświatowych 278.592 zł 

– realizację projektu „Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły 

Podstawowej nr 44 w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 238.000 zł 

– realizację projektu pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły 

Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 467.500 zł 

– realizację programu „Wymiana Młodzieży” 2.636 zł 

– uregulowanie podatku za lata 2002-2008 od nieruchomości położonych przy   

ul. Rybnickiej 1 i Kaszubskiej 16 zarządzanych przez Dom Dziecka „Tęcza”

 30.684 zł 

– realizację zadania remontowego oraz dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Dziecka „Stanica” 60.000 zł 

– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

i zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji budżetu 

państwa 70.000 zł 

– dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w związku ze zwiększeniem 

liczby miejsc o 30 w oddziale przy ul. Ligonia 43 w tym zwiększenie od                

1 października br. liczby etatów o 5 oraz zakup wyposażenia i remont 

pomieszczeń 142.830 zł 

– realizację projektu pn. „Eurokadry – nowe standardy w katowickim urzędzie 

pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013           

252.292 zł 

– uzupełnienie środków na sprzątanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy 

ul. Pośpiecha 14 30.000 zł 

– dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły” 75.300 zł 
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– zakup i montaż w parkach i na skwerach dystrybutorów worków z pojemnikiem 

na odchody zwierzęce 66.221 zł 

– dofinansowanie zadań z zakresu kultury w tym edukacji kulturalnej dzieci 

i młodzieży, festynów i imprez regionalnych oraz inicjatyw twórczych (z tego 

292.249 zł na organizację imprez przez „Estradę Śląską”)                             

632.249 zł 

– pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu 

sportowego przejętego od Ludowo-Górniczego Klubu Sportowego 

„Podlesianka” 100.000 zł 

– wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego (w formie dotacji dla klubów 

sportowych) 400.000 zł 

− zmniejszenie wydatków o kwotę 2.518.125 zł przeznaczonych na: 

– realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja terenowych 

urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 

roku” z uwagi na zmianę sposobu jego finansowania 705.500 zł 

– realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla 

dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (w tym 

wkład własny – 43.170 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na 

2009 rok 287.800 zł 

– realizację projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej 

i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 (w tym wkład własny – 299.550 zł) w związku z przesunięciem terminu 

realizacji na 2009 rok 1.524.825 zł 

− zmniejszenie przychodów o kwotę 2.422.107 zł z tytułu: 

– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez: 

− przeniesienie wydatków w kwocie 6.846.220 zł celem: 

– dostosowania planu do faktycznych potrzeb w tym sporządzenie wytycznych 

strategicznych w zakresie wyboru inwestora i zarządzania procesem doradztwa 

oraz nadzór autorski (246.720 zł) oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej-

dotyczy modernizacji infrastruktury tramwajowej (6.000.000 zł) w zakresie 

realizacji zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnych

 6.246.720 zł 

– zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów współfinansowanych środkami 

unijnymi 124.500 zł z czego: 

− „Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44          

w Katowicach” 42.000 zł 

− „Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 

z oddziałami integracyjnymi w Katowicach” 82.500 zł 

– realizacji zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Akcja 

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku 

powyżej 65 roku życia” 50.000 zł 

– zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem ustawy  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 125.000 zł 



  Strona 25 protokołu 

– dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie 

wspierania sportu kwalifikowanego z uwagi na zmianę sposobu finansowania

 300.000 zł 

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań 

inwestycyjnych oraz programów współfinansowanych środkami zagranicznymi 

dokonuje się zmian: 

− w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu 

niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego 

− w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu wydatków 

na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych 

i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi 

Ponadto dokonuje się korekty na zadaniu inwestycyjnym objętym Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym „Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych 

powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 roku” (poz. 66) 

polegającej na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z zadania ”bieżnia do skoku w dal” na 

zadanie „boisko do koszykówki” realizowane przez Zespół Szkół Poligraficzno - 

Mechanicznych. 

Korekty planu zakładów budżetowych dokonuje się w Komunalnym Zakładzie Usług 

Pogrzebowych poprzez: 

− zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę                        

290.967 zł celem dostosowania do stanu faktycznego 

− zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę                           

290.967 zł. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/577/08 / 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

prac i procedury uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów  

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/25/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że 

procedura uchwalania budżetu miasta została podjęta przez Radę Miasta w ubiegłym 

roku w lipcu. Ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta, należało 
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zastąpić nazwę dotychczasowego „Wydziału Budżetu, Nadzoru i Kontroli” nową 

„Wydział Budżetu Miasta”. Kompetencje do nadzoru powierzono także Skarbnikowi 

Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy pozostałe punkty 

uchwały pozostają bez zmian i czy np. umocowanie jednostek pomocniczych do 

składania wniosków budżetowych pozostaje takie samo jak radnych. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że  

pozostałe punkty uchwały pozostają bez zmian.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/578/08 / 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia 

własności części akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów          

i Kanalizacji w Katowicach S.A.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/26/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Miasta Pan Piotr USZOK przypomniał, że przez wiele lat miasto miało 

kłopoty ze skomunalizowaniem Przedsiębiorstwa RPWiK. Pierwotnie takie 

przedsiębiorstwa  były komunalizowane w stosunku do majątku posiadanego przez 

przedsiębiorstwo. Pod koniec lat 90-tych ustawy nie pozwalały już na przejęcie tych 

przedsiębiorstw. W ubiegłej kadencji Sejmu umożliwiono nieodpłatne przekazanie 

akcji spółek komunalnych, które świadczą usługi na poziomie lokalnym. RPWiK 

funkcjonuje na obszarze pięciu gmin, które nie wyrażały zgody, aby przedsiębiorstwo 

to zostało skomunalizowane. Dopiero deklaracja miasta Katowice, poparta uchwałą 

Rady Miasta dała prawo Katowicom aby przejąć akcje tego przedsiębiorstwa od 

Ministra Skarbu ale pod warunkiem ich dalszego przekazania na rzecz 

zainteresowanych gmin. Dzisiejsza uchwała jest wolą aby takie działania 

kontynuować. Prezydent dodał, że na terenie Mysłowic jest realizowany obecnie 

bardzo duży projekt kanalizacyjny i nieuregulowanie spraw własnościowych 

powoduje bardzo duże komplikacje dla realizacji tego projektu. Pozostałe gminy 

zabiegają o to aby swój majątek i zorganizowaną część przedsiębiorstwa przejąć.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/579/08 / 

 

Punkt 27 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności 

organizacji samorządowych i związków komunalnych, do których 

należy miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali „Informację Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności 

organizacji samorządowych i związków komunalnych, do których należy miasta 

Katowice” jako druk sesyjny nr XXVII/27/08.  

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, iż materiał w tym zakresie 

został Państwu Radnym przedłożony. Niemniej jednak Pan Prezydent dodał                      

w uzupełnieniu, iż miasto Katowice należy do dwóch kategorii organizacji. Pierwsza 

kategoria to organizacje lobbystyczne, których celem jest oddziaływanie na proces 

legislacyjny i decydentów żeby kształt przygotowywanych ustaw, rozporządzeń                

i innych aktów prawnych był zgodny z oczekiwaniami samorządów, uwzględniał  

uwarunkowania i zabezpieczał należyte finansowania zadań realizowanych przez 

gminę. Do tych organizacji należy: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich 

oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Ponadto Katowice należą do związków 

celowych: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego, którego celem jest realizacja zadań z zakresu komunikacji              

publicznej oraz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, który ma za zadanie 

opracowanie strategii, występowanie jako podmiot integrujący i koordynujący 

wszystkie działania infrastrukturalne związane z komunikacją publiczną, reguluje 

kwestie związane z utylizacją odpadów komunalnych oraz śląską kartą usług 

publicznych. Te związki mają wymiar praktyczny w życiu codziennym natomiast 

wcześniej wspomniane związki to organizacje lobbystyczne. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, iż Rada Miasta 

Katowice przyjęła niniejszą informację.  

 

Punkt 28 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przygotowaniu wypoczynku 

dzieci i młodzieży miasta Katowice w zakresie planowanej „Akcji Lato 

2008”, organizowanej przez placówki kultury. 

 

Radni otrzymali „Informację Prezydenta Miasta Katowice o przygotowaniu 

wypoczynku dzieci i młodzieży miasta Katowice w zakresie planowanej „Akcji Lato 

2008”, organizowanej przez placówki kultury” jako druk sesyjny nr XXVII/28/08.  

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Edukacji oraz Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały pozytywnie 

przedłożoną informację o planowanej akcji „Lato w mieście 2008”. Podobnie Komisja 

Kultury, Rekreacji i Sportu przyjęła przedstawiony materiał do wiadomości. 
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Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, iż 

przedstawiona informacja o planowanej akcji „Lato w mieście 2008” poprzez 

instytucje kultury jest wycinkiem wszystkich akcji które są planowane w mieście 

Katowice. Akcja ta jest realizowana ze środków własnych 12 instytucji kultury. 

Przygotowana został oferta dla około 25 tys. uczestników. W przedłożonym Radzie 

materiale znalazła się kompleksowa informacja co do organizatora akcji, charakteru 

akcji, miejsca oraz jej dostępności. Pokazane zostało w jaki sposób te zajęcia będą się 

odbywały. Informacja na temat organizowanych akcji w ramach tego projektu 

znajdują się na wszystkich placówkach kultury. Mamy nadzieje, że ta inicjatywa 

spotka się z szerokim odzewem młodych ludzi i że przy okazji sprawozdania                    

z realizacji tego projektu będziemy mogli powiedzieć, że przygotowane oferty 

cieszyły się powodzeniem. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI poprosił o wyjaśnienie jaki jest cel przedstawiania 

tej informacji na Sesji Rady Miasta, kto koordynuje tą akcję, jakie są cele tej akcji oraz 

jakie oprócz tradycyjnych są środki dystrybucji tej informacji dla mieszkańców 

Katowic. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, iż niniejsza 

informacja została wprowadzona pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miasta zgodnie           

z przyjętym planem pracy Rady Miasta Katowice na 2008. Jeśli chodzi o formę to jest 

ona z roku na rok wypracowana z uwagi na wnioski Komisji Kultury, Rekreacji               

i Sportu ta informacja jest rozszerzana. Nadzoruje i koordynuje całą akcje jeśli chodzi 

o instytucje kultury Wydział merytoryczny, przedstawiając po zakończeniu działań 

sprawozdanie z przebiegu poszczególnych imprez. Jeśli chodzi o rozpowszechnianie 

to przekaz jest zwyczajowy. Przygotowane zostały również foldery poszczególnych 

instytucji kultury, które przedstawiają ofertę w zakresie swojej działalności. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zwrócił uwagę na fakt, iż kąpielisko „Bugla” nie zostało 

w tym sezonie jeszcze uruchomione.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, iż otwarcie 

kąpieliska „Bugla” planowane jest na połowę lipca. 

 

Radna Halina KAŃTOCH stwierdziła, że brak jest w tej informacji danych 

dotyczących działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji 

akcji „Lato w mieście 2008”. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, iż ta informacja 

została przygotowana zgodnie z przedłożonym tematem. Na Komisji Kultury, 

Rekreacji i Sportu oraz na Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych przedstawiane 

są całe pakiety akcji lato realizowane w obszarze sportu i turystyki jak również przez 

MOPS czy też MOSiR. 
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Radna Halina KAŃTOCH zwróciła się z prośbą by po zakończeniu akcji „Lato            

w mieście 2008” przedstawione zostało Radzie sprawozdanie, które objęłoby działania 

wszystkich ośrodków. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, iż Rada Miasta 

Katowice przyjęła niniejszą informację.  

 

Punkt 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 

pozbawienia lasu statusu lasu ochronnego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28a/08.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował zebranych, 

że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta odstąpiła od zaopiniowania niniejszego 

projektu uchwały uznając, że wydanie tej opinii leży w gestii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Środowiska. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący złożył wniosek 

o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Pana 

Wiceprzewodniczącego Marka CHMIELIŃSKIEGO.   

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

Punkt 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Śródmieścia Katowic położonego na północ od torów 

PKP.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28b/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wyjaśnił, że od kilkunastu miesięcy 

prowadzone są prace w zakresie przebudowy strefy śródmiejskiej. Zaktualizowane 

zostało „Studium...” opracowane zostało studium aeronautyczne, które określa 

dopuszczalną maksymalną wysokość zabudowy w centrum. Prowadzone były 

dyskusje z Miejską Komisją Architektoniczno – Urbanistyczną. W wyniku podjętych 

działań, wykonanych opracowań zadecydowano żeby cały obszar poważnych 

przekształceń urbanistycznych objąć planem zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar ten jest ograniczony: od zachodu ulicą Grundmana, od północy ul Chorzowską 

oraz ulicą Roździeńskiego, od południa linią kolei i od wschodu ulicą Dudy Gracza, 

celem właściwego ustalenia powiązań struktury funkcjonalno przestrzennej centrum 

miasta. Granice planu miejscowego obejmują obszar śródmiejski, spójny pod 

względem funkcjonalno – przestrzennym. Granice te wskazane zostały także przez 

Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną na posiedzeniu w dniu 5 listopada 
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2007 r. Pan Prezydent podkreślił, iż równolegle prowadzone są prace zmierzające do 

przekształceń w obszarze Rondo – Rynek. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, iż jest to bardzo 

duży obszar. Pan Przewodniczący zapytał czy w związku z tym nie napotkamy na 

protesty. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK stwierdził, że takie protesty                  

z pewnością się pojawią. Jest to duży obszar, ale z punktu widzenia przekształceń             

w tej części miasta racjonalny.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/580/08 / 

 

Punkt 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi 

na skargę złożoną przez SP ZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana 

Pawła II w Katowicach.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28c/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, iż mamy tu do 

czynienia z trybem administracyjnym. Odpowiadamy zatem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na skargę złożoną przez SP ZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana 

Pawła II w Katowicach.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER dodał iż w dniu dzisiejszym 

otrzymał pismo Dyrektora SP ZOZ Szpitala Geriatrycznego wycofujące tą skargę z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie zmienia to jednak procedury i do 

momentu kiedy WSA nie umorzy postępowania stanowisko Rady musi zostać 

przedstawione. 

 

Radna Halina KAŃTOCH poprosiła o wyjaśnienie, który dyrektor skierował na ręce 

Pana Przewodniczącego to pismo.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, iż pismo to 

skierował do niego p.o. Dyrektora Szpitala Pan Krzysztof ZACZEK. 
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu                  

i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/581/08 / 

 

Punkt 28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania          

z realizacji w 2007 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem miasta Katowice na lata 2007 – 2011” oraz „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Katowice”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28d/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że 

funkcjonujące na podstawie uchwał Rady Miasta „Program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007 – 2011”  oraz „Zasady 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice” podlegają sprawozdaniu z corocznej realizacji. Dzisiejsze sprawozdanie 

dotyczy roku 2007. Układ tego sprawozdania odnosi się do poszczególnych 

paragrafów samego „Programu...” i pozwala zobaczyć jak wygląda realizacja 

poszczególnych punktów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Pokazane 

zostały również informacje o zadaniach, które są w „Programie...”, jak wygląda ich 

stan realizacji. To wszystko pozwala na bardzo precyzyjne porównanie planów                 

i wyników ich realizacji. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu                 

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/582/08 / 

 

Punkt 28e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia do wiadomości        

i poparcia zakresu rzeczowego miasta Katowice w projekcie 

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej                   

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

zgłoszonym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28e/08.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/583/08 / 

 

Punkt 28f/ Skreślony.  

 

Punkt 28g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia  

zgody na sprzedaż infrastruktury ciepłowniczej na rzecz 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28g/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Rozwoju i Promocji Miasta oraz Komisja Skarbu zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/584/08 / 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER o godzinie 15.00 zarządził 

przerwę w obradach.  

 

O godz. 15.20 wznowiono obrady. 

 

Punkt 28h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia inwestycji pn.: 

„Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od                      

ul. Chorzowskiej w Katowicach do Alei Jana Pawła II w Bytomiu” 

na listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28h/08. 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/585/08 / 

 

Punkt 28i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 

G W. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28i/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta 

Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/586/08 / 

 

Punkt 28j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

miasta Katowice na rok 2008 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28j /08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

 

Radny Jakub ŁUKASIEWICZ zauważył, że w lutym br. w zmianach budżetu Rada 

Miasta Katowice uchwaliła przyznanie 250 tys. dla Cmentarza przy ul. Kozielskiej. 

Radny zapytał czy to były środki dla tej samej Fundacji „Or Chaim” oraz jaki zakres 

prac wchodził w przyznaną kwotę. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że były to 

środki na naprawę ogrodzenia, oświetlenie i monitoring.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że obecne środki 

będą przeznaczone na prace remontowo - budowlane budynku Bractwa 

Pogrzebowego.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/587/08 / 

 

Punkt 28k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z realizacji uchwały w sprawie zmiany 

w organizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28k/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie Prezydenta 

Miasta Katowice z realizacji uchwały w sprawie zmiany w organizacji samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej”. Komisja nie opiniowała jednak projektu 

uchwały.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, iż Rada Miasta 

podjęła uchwałę w sprawie zmiany w organizacji samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. Na posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska 

w trybie comiesięcznym przedkładane są aktualizacje do niniejszej uchwały natomiast 

na sesji Rady Miasta przedkładane jest roczne sprawozdanie. Jest to swoiste pokazanie 

postępu realizacji uchwały z 2003 roku do połowy bieżącego roku jak również obraz 

przekształceń, które nastąpiły z mocy tej uchwały.  

 

Radny Adam WARZECHA stwierdził, iż Klub Platformy Obywatelskiej podczas 

dyskusji doszedł do wniosku, że istnieją w tym projekcie uchwały elementy co do 

których ma zdanie rozbieżne. Dotyczą one m.in. przekształceń niektórych szpitali. 

Wobec powyższego Pan Radny oświadczył iż Klub Platformy Obywatelskiej podczas 

głosowania nad tym projektem uchwały wstrzyma się od głosu.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że 

sprawozdanie, które zostało przedłożone dotyczy SP ZLA, SP ZOZ im.                            

J. Śniadeckiego oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Ten zakres regulowała 

uchwała XII/181/03 z 12.07.2003 r. Nie ma w uchwale dotyczącej zmian organizacji 

innego szpitala poza wymienionym SP ZOZ im. J. Śniadeckiego. Jeżeli chodzi o inne 

szpitale to uchwały są podejmowane indywidualnie do każdego z nich.  

 

Radna Halina KAŃTOCH stwierdziła, iż to sprawozdanie było przedmiotem analiz 

na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, ale w międzyczasie dokonało 

się wiele różnych zmian. Zatem zdaniem Pani Radnej nie jest już ono aktualne. Pani 

Radna zapytała kto wygrał przetarg na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Laryngologię - Janów i jakie będą dalsze losy tej placówki. Pani Radna poruszyła 



  Strona 35 protokołu 

również kwestię Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej,             

w którym pielęgniarki wypowiedziały umowy o pracę. Te wypowiedzenia nie zostały 

wycofane. Pielęgniarki będą pracowały jedynie do 30.07.2008 r. W związku                     

z powyższym Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska wystosowała do Prezydenta 

Miasta Katowice wniosek o ewentualne przeanalizowanie sytuacji dotyczącej 

warunków płacowych. Pani Radna zapytała na jakim etapie jest realizacja tego 

wniosku.               

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER dodał, że sytuacja                     

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej jest bardzo napięta. 

Tak jak wspomniała Pani Radna wypowiedzenia pracowników nie zostały wycofane. 

Podwyżki proponowane przesz Dyrekcję nie satysfakcjonują pracowników. Pan 

Przewodniczący poprosił o przybliżenie informacji dotyczących przekształcenia tej 

placówki jak również ewentualnych działań Pana Prezydenta podejmowanych w celu 

zażegnania tego konfliktu.      

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że przedłożony 

materiał jest przygotowany z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli 

chodzi o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laryngologię - Janów to ogłoszony 

przetarg ograniczony do podmiotów, które będą realizowały usługi w zakresie 

laryngologii został rozstrzygnięty na rzecz Centrum Medycznego „MAVIT”                     

z Warszawy. Obecnie prowadzone są rozmowy pomiędzy Niepublicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej Laryngologią – Janów, a Centrum Medycznym „MAVIT” dlatego, 

że miasto Katowice nie ogłaszało w przetargu kontynuacji świadczeń medycznych, 

ponieważ już ich nie posiadało, ze względu na to, że zostały one na początku 2003 

roku sprywatyzowane na rzecz NZOZ Laryngologii - Janów. Musi tu zatem zaistnieć 

współpraca pomiędzy nowym właścicielem nieruchomości, a spółką która prowadzi 

usługi medyczne w zakresie laryngologii jako spółka niemajątkowa, ale kontynuująca 

usługi w zakresie laryngologii. Jeżeli chodzi o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Długoterminowej to próbowaliśmy ogłosić przetarg na całość szpitala                         

im. J. Śniadeckiego. Mimo podjętych trzech prób nie było podmiotu, który byłby 

zainteresowany tą nieruchomością w całości i kontynuowaniem świadczeń. Na 

wnioski licznych podmiotów dokonany został podział geodezyjny tej jednostki na trzy 

części. Jedną z nich właśnie w zakresie laryngologii kończymy. Druga część obejmuje 

obiekt w którym znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej, 

Przychodnia nr 16, przewiązka, nieczynny obiekt byłego oddziału internistycznego           

i działka temu przynależna. Proces sprzedaży tej nieruchomości jest w końcowej fazie 

ogłaszania przetargu na zakup i kontynuację udzielania świadczeń zdrowotnych              

w Zakładzie Opieki Długoterminowej jak i w Przychodni nr 16. Zdaniem Pani 

Wiceprezydent około 01.07.br. ukaże się ogłoszenie publiczne otwarte dotyczące  

przetargu nieograniczonego. Pani Wiceprezydent zwróciła uwagę na fakt, że kontrakt, 

który przewiduje NFZ jest kontraktem niedoszacowanym. 30% pensjonariuszy 

Zakładu ma dochód poniżej 300 zł niektórzy nawet w okolicach 100 zł. Do kosztów 

stałych utrzymania pacjenta brakuje środków ponieważ system nie przewidział 

sytuacji, że pensjonariusz nie będzie mógł z własnych przychodów dopłacać 

określonej przez Zakład wysokości kosztów utrzymania. Stąd z roku na rok                      
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w Zakładzie Opieki Długoterminowej pojawia się wynik finansowy ze stratą netto. Za 

ubiegły rok było to 651 tys. zł, w tym roku strata jest około 200 tys. zł. Nie jest to 

strata z działalności podstawowej tylko systemowa. Ustawodawca na mocy 

odpowiednich przepisów uregulował już zasady płatności w Domach Pomocy 

Społecznej, tutaj mamy jednak lukę prawną, której ustawodawca nie wypełnił. Stąd ta 

strata rośnie. Cierpią na tym finanse szpitala, ale również uposażenia pracowników 

zatrudnionych w Zakładzie. Być może jest to jedna z przyczyn w związku z którą 

zarobki nie rosną na miarę oczekiwań personelu. Miasto negocjowało z NFZ                  

w zakresie zwiększenia kontraktu. Zakład Opieki Długoterminowej ma jednak 

zapisane w rejestrze Wojewody 113 łóżek i na tyle tez łóżek ma obliczony kontrakt. 

Dyrektor Zakładu za zgodą władz miasta jest w stanie podwyższyć wartość podwyżek 

z planowanych wstępnie na 67 zł do 120 zł. Negocjacje trwają. Mamy świadomość, że 

ta kwota podwyżek powiększa stratę finansową Zakładu. 

 

Radna Halina KAŃTOCH stwierdziła, iż sposób realizacji intencyjnych uchwał 

Rady Miasta doprowadza w konsekwencji do złamania prawa samorządowego. Chodzi 

o art. 7 punkt 1 odnoszący się do zadań własnych gminy do których należy 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne 

obejmują sprawy ochrony zdrowia. Wyprzedawanie majątku powoduje że tracimy 

kontrolę nad tym co się w mieście będzie działo. Dochód ze sprzedaży majątku trafia 

do budżetu a nie rozwiązuje problemów ochrony zdrowia w mieście. Pani Radna 

wyraziła swoje wątpliwości czy przyjęty sposób realizacji uchwał jest właściwy. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA odnosząc się do kwestii Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Laryngologia - Janów i przetargu w tym zakresie stwierdziła, że 

faworyzuje się tu firmy spoza Śląska. Przetarg wygrała firma warszawska na dokładkę 

zajmująca się okulistyką. Szpital ten od lat był szpitalem laryngologicznym 

przystosowanym do przeprowadzania specjalistycznych zabiegów z doskonałą kadrą 

lekarską. Jest to najlepszy szpital tego typu na Śląsku. Pani Radna zapytała czy nie 

można było zastrzec w procedurze przetargowej kontynuacji świadczeń w zakresie 

usług laryngologicznych. Jeżeli wygrała przetarg firma specjalizująca się w okulistyce 

to nie będzie kontynuacji laryngologii. Zdaniem Pani Radnej nie ma możliwości 

porozumienia pomiędzy firmą warszawską a śląską.             

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że przetarg był 

na grunt, majątek i kontynuacje udzielania świadczeń laryngologicznych. Kontynuacja 

udzielania świadczeń laryngologicznych jest wpisana w obydwie oferty. Firma 

„MAVIT” chce dodatkowo rozszerzyć zakres świadczonych usług o świadczenia 

okulistyczne i chirurgii szczękowej. Zdaniem Pani Wiceprezydent przedstawiciele 

obydwu podmiotów dojdą do porozumienia.       

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że we wcześniejszej wypowiedzi Pani 

Wiceprezydent nie znalazło się stwierdzenie o kontynuacji usług laryngologicznych. 

Pani Radna podkreśliła, iż jej zdaniem niemożliwe jest porozumienie się tych dwóch 

podmiotów. 
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Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że wszystkim 

lekarzom zostanie zaproponowana praca. Kontynuacja świadczenia usług jest wpisana 

w samą filozofię przetargu ograniczonego zatem od świadczenia usług w zakresie 

laryngologii szpital nie odejdzie. Przetarg publiczny nie może ograniczać oferentów 

terytorialnie.   

 

Radna Halina KAŃTOCH stwierdziła, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Laryngologia Janów z siedzibą w Katowicach płacił podatki w Katowicach. Pani radna 

zapytała gdzie będą zatem teraz przekazywane wpływy z podatków skoro podmiot, 

który wygrał przetarg ma siedzibę w Warszawie.    

 

Radna Bożena ROJEWSKA poprosiła o przedstawienie ofert firm, które przystąpiły 

do przetargu. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że po 

spełnieniu wszystkich wymogów formalnych ostatnim argumentem są argumenty 

finansowe. Centrum Medyczne „MAVIT” z Warszawy przedstawiło ofertę opiewającą 

na kwotę 3 mln 30 tys. zł, natomiast Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Laryngologia Janów przedstawił ofertę opiewająca na kwotę około 1 mln 900 tys. zł. 

  

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że jeśli firma 

będzie miała siedzibę w Katowicach, co nie jest wykluczone, to będzie płaciła podatki 

w Katowicach. Miejsce pracy jest bowiem miejscem płacenia podatków.            

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

Miasta Pan Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, braku sprzeciwu                     

i 10 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/588/08 / 

 

Punkt 28l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Miasto 

Katowice do Porozumienia Komunalnego w sprawie 

współfinansowania Kolektora Bobrek w celu odbioru ścieków                 

z części terenu Katowic i Sosnowca. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/28l/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXVII/589/08 / 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 28 marca 2008 r. Śląskiej Społecznej Rady 

Oświatowej na nienależyte wykonywanie zadań publicznych przez 

Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/29/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/590/08 / 

 

Punkt 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

24 kwietnia 2008 r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na 

zaniedbanie obowiązków, nienależyte wykonywanie zadań                       

i naruszenie praworządności przez Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/29a/08. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/591/08 / 

 

Punkt 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

K Ś Redaktora Naczelnego Biuletynu Antykorupcyjnego z dnia 3 

kwietnia 2008 r. uzupełnionej pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r., 

dotyczącej zarzutu nienależytego wykonywania zadań przez 

Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad procedurą 

zawierania umów najmu lokali w latach 2002 - 2008 r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/29b/08. 
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Rewizyjna uznała 

skargę za bezzasadną.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/592/08 / 

 

Punkt 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A 

M z dnia 7 kwietnia 2008 r. uzupełnionej pismem z dnia 5 maja 2008 

r., a dotyczącej zarzutu braku należytego nadzoru Prezydenta 

Miasta Katowice nad przebiegiem wyjaśniania skarg zawierających 

zarzuty dotyczące sposobu dysponowania i podziału środków z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/29c/08. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/593/08 / 

 

Punkt 29d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H 

B – G na działalność Dyrektora Szpitala Geriatrycznego im. Jana 

Pawła II w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVII/29d/08. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Jerzy FORAJTER poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVII/594/08 / 
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Punkt 30 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER zaproponował, by ten punkt 

porządku obrad poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Marek 

CHMIELIŃSKI.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, że na 

ostatnią sesję Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ radnego Józefa ZAWADZKIEGO w sprawie umożliwienia wykupu mieszkań 

zakładowych Przedsiębiorstwa Przemysłowego Instal Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 3.06.2008 r. 

2/ radnego Józefa ZAWADZKIEGO w sprawie liczby oddziałów w szkołach 

podstawowych, efektywnego wykorzystania sal, tworzenia klas sportowych                 

i łączenia różnego typu szkół. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 9.06.2008 r. 

3/ radnego Witolda WITKOWICZA w sprawie naprawy uszkodzeń muru przy 

pasie drogowym pomiędzy posesjami przy Al. W. Korfantego 119 oraz 121. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 5.06.2008 r. 

4/ radnego Witolda WITKOWICZA w sprawie utworzenia Nagrody Prezydenta 

Miasta dla nauczycieli katowickich szkół średnich za najlepszy program autorski. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 6.06.2008 r. 

5/ radnego Witolda WITKOWICZA w sprawie utworzenia chodnika łączącego 

przystanek autobusowy przy ul. Chorzowskiej 50 z przejściem dla pieszych na 

skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Sokolską. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 5.06.2008 r. 

6/ radnego Witolda WITKOWICZA w sprawie renowacji słupów oświetleniowych 

w okolicy parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych                         

w Katowicach Wełnowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 13.06.2008 r. 

7/ radnego Adama DEPTY w sprawie budowy zatoki autobusowej przy                      

ul. Oswobodzenia przed skrzyżowaniem z ulicą Leśnego Potoku. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.06.2008 r. 

8/ radnego Adama DEPTY w sprawie poprawy oświetlenia osiedla Nikiszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 13.06.2008 r. 

9/ radnego Adama DEPTY w sprawie powołania filii Domu Kultury dla dzielnicy 

Nikiszowiec i Janów. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 17.06.2008 r. 

10/ radnego Adama DEPTY w sprawie przedstawienia harmonogramu 

wykorzystania bazy szkolno-oświatowej w okresie wakacyjnym dla dzielnic: 

Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Szopienice. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.06.2008 r. 

11/ radnego Adama DEPTY w sprawie podjęcia szybkich działań dotyczących 

poprawy stanu bezpieczeństwa w dzielnicach Nikiszowiec i Janów. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 9.06.2008 r. 
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12/ radnego Adama DEPTY w sprawie dokonania inspekcji nowo oddanego Ośrodka 

Rekreacyjnego „Bolina” pod kątem analizy funkcjonalności,  dokonania 

usprawnień oraz uruchomienia wszystkich obiektów użytkowo- rekreacyjnych. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 216.06.2008 r. 

13/ radnych: Marcina KRUPY, Stanisławy WERMIŃSKIEJ i Stefana 

GIERLOTKI w sprawie przystosowania przystanków tramwajowych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 3.06.2008 r. 

14/ radnych: Stanisławy WERMIŃSKIEJ, Marcina KRUPY, Józefa 

ZAWADZKIEGO w sprawie zabezpieczenia możliwości korzystania z miejsc 

parkingowych przez osoby niepełnosprawne . 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek CHMIELIŃSKI poinformował, iż                  

w okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Bożeny ROJEWSKIEJ w sprawie budowy miejsc parkingowych na           

ul. Królowej Jadwigi, między ul. Powstańców i ul. Ligonia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 19.06.2008 r. 

2/ radnej Bożeny ROJEWSKIEJ w sprawie położenia chodnika przy zjeździe                   

z ul. Górnośląskiej na ul. Francuską, wzdłuż ul. Polnej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 19.06.2008 r. 

3/ radnej Bożeny ROJEWSKIEJ w sprawie oświetlenia na osiedlu                              

im. I.J. Paderewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.06.2008 r. 

4/ radnej Bożeny ROJEWSKIEJ w sprawie położenia chodników na terenie 

Gimnazjum nr 4 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 23.06.2008 r. 

5/ radnej Bożeny ROJEWSKIEJ w sprawie wymiany ogrodzenia na terenie 

Gimnazjum nr 4 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 23.06.2008 r. 

6/ radnej Marzeny SONTAG w sprawie stworzenia placu zabaw przy Miejskim 

Przedszkolu nr 88 znajdującym się przy ul. Grzyśki 2. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 23.06.2008 r.  

7/ radnego Józefa ZAWADZKIEGO w sprawie uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości gruntowej, na której posadowiona jest Państwowa Szkoła 

Muzyczna w Katowicach. 

8/ radnego Józefa ZAWADZKIEGO w sprawie utworzenia dwóch dodatkowych 

oddziałów I-szych klas w Gimnazjum nr 1 w Katowicach. 

9/ radnych Jerzego FORAJTERA i Dariusz ŁYCZKO w sprawie uwzględnienia 

w stadium opracowania wykonalności węzła drogowego Pszczyńska, 73 Pułku 

Piechoty ekranów dźwiękochłonnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Marek CHMIELIŃSKI przekazał dalsze 

prowadzenie obrad Sesji Rady Miasta Przewodniczącemu Rady Panu Jerzemu 

FORAJTEROWI. 
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Przewodniczący Rady Pan Jerzy FORAJTER poinformował, iż na dzisiejszą sesję 

wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Jerzego FORAJTERA w sprawie zanieczyszczenia potoku Bolina 

Zachodnia 

2/ radnego Jerzego FORAJTERA w sprawie stanu kanalizacji sanitarnej w rejonie 

ulicy Sosnowej w Giszowcu  

3/ radnego Jerzego FORAJTERA w sprawie miejskiej strategii zmniejszenia hałasu 

4/ radną Stanisławę WERMIŃSKĄ w sprawie zagrożenia zdrowia i życia 

mieszkańców bloków przy ul. Panewnickiej 329,331 i sąsiednich, zmuszonych do 

korzystania z jezdni, po ogrodzeniu siatką chodnika wzdłuż bloku nr 327 

5/ radną Stanisławę WERMIŃSKĄ w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych  

przechodzących przez skrzyżowanie ulicy Szenwalda z ulicą Gen. Jankego 

6/ radnego Piotra PIETRASZA w sprawie modernizacji linii tramwajowej na 

odcinku Rynek - ulica Kościuszki – Ligota w ramach projektu „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz             

z infrastrukturą towarzyszącą” 

7/ radnego Marcina KRUPĘ w sprawie możliwości zagospodarowania na cele 

rekreacyjne terenu położonego w Katowicach- Piotrowicach u zbiegu ulic Wojska 

Polskiego, Szurleja i śladu ul. Wrzosowej  

8/ radnego Marcina KRUPĘ w sprawie możliwości wykupu obiektu starego młyna 

zlokalizowanego przy ulicy Gen. Jankego w Katowicach – Piotrowicach 

9/ radnego Jakuba ŁUKASIEWICZA w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc 

parkingowych na osiedlu „Gwiazdy” w Katowicach. 

 

Punkt 31 Zapytania radnych. 

 

Radna Halina KAŃTOCH podziękowała za wszystkie załatwione wnioski zgłoszone 

przez nią na sesjach i poza nią, Radna zapytała jak wygląda nadzór ze strony miasta 

nad wyremontowanymi w ubiegłym roku chodnikami, nawierzchniami ulic                       

i miejscami parkingowymi znajdującymi się w centrum miasta. Dotyczy to ulic: 

Sienkiewicza, Podgórnej, Lompy. Jakie są gwarancje wykonawcy na wykonanie tych 

remontów i w jaki sposób miasto egzekwuje sposób wykonania zleconych robót.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA zadeklarowała, że 

odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radna Ewa KOŁODZIEJ zapytała czy prawdą jest, iż miasto nosi się z zamiarem 

zmiany nazwy „Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych”. Radna poprosiła             

o wykaz kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci w południowych dzielnicach 

miasta. Poprosiła o dostawienie takich kontenerów w dzielnicy Podlesie, gdyż jest ich 

zbyt mało.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że na temat 

zmiany nazwy szkoły nic jej nie wiadomo. Zaprzeczyła aby był taki zamiar. Przy 

okazji poinformowała, że sama jest absolwentką Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych.  
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że jest to 

informacja zaczerpnięta z pewnością z notatki prasowej, z której wynika jakoby 

Ministerstwo chciało zamienić obecną nazwę Szkoły na „Technikum nr 17”. Jest to 

niestety pomysł, który wynika z zupełnej nieznajomości krajobrazu śląskiej oświaty.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że kiedyś 

organem założycielskim Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych był Minister 

Przemysłu Ciężkiego. Od czasu reformy oświaty placówka ta jest szkołą miejską i to 

Katowice decydują o jej losie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER podsumował, że mamy 

zapewnienie władz miasta, iż nie będzie zmiany nazwy Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych. Poprosił o odpowiedź na drugą część pytania radnej Kołodziej.  

 

Radny Dawid KOSTEMPSKI zapytał czy miasto planuje ostatecznie rozwiązać 

kwestię problemu u zbiegu ulic Francuskiej i Dąbrowskiego. Jest to wyjątkowo 

niebezpieczne skrzyżowanie. Radny zaproponował na tym skrzyżowaniu montaż 

sygnalizacji świetlnej lub zwykłego lustra, które pomoże rozwiązać problem. 

  

Radny Ryszard WILLNER-PASTER poprosił o przycięcie krzewów i żywopłotów 

przy ul. Francuskiej, gdyż utrudniają one widoczność, także dla patroli Policji.   

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że otrzymał informację, iż miasto 

wystawiło do przetargu dwa mieszkania: przy ul. Mielęckiego 3/3 i  Drzymały 13/4. 

Mieszkania te powinny być udostępnione w ustalonych dniach i w określonych 

godzinach. Radny zapytał jakie mechanizmy stosuje Urząd Miasta, aby 

zdyscyplinować osoby, które są odpowiedzialne za udostępnianie takich mieszkań 

przeznaczonych do przetargu.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA zobowiązała się do 

zdyscyplinowania Likwidatora KZGM, aby jego pracownicy pełnili dyżury                     

w wyznaczonych godzinach.  

 

Radny Piotr HYLA zapytał co stoi na przeszkodzie zakupowi systemu do 

elektronicznego głosowaniu na sali sesyjnej. Bardzo by to usprawniło głosowanie i nie 

byłoby pomyłek. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jarzy FORAJTER wyjaśnił, że brak jest tego 

wydatku w budżecie miasta. Jeżeli potraktujemy ten wniosek jako inicjatywę 

uchwałodawczą i w kolejnej zmianie budżetu wprowadzimy około 250 tys. zł na 

zakup nowego systemu do elektronicznego głosowania, to będzie można ten pomysł 

zrealizować. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania ofert wykonawców, choć ostateczna 

decyzja należy do Rady Miasta Katowice. Wniosek ten jest bardzo po myśli 

Przewodniczącego Rady.  
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Radny Dawid KOSTEMPSKI zapytał czy i ile miasto Katowice posiada 

defibrylatorów, ratujących ludzkie życie i gdzie są one rozmieszczone.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że w mieście 

jest ich dużo. Jest to pytanie bardzo szczegółowe. Informacja będzie przygotowana na 

piśmie. Wiceprezydent dodała, że na wniosek Przewodniczącego Adama Warzechy 

będzie zakupiony defibrylator do Centrum Informacji Turystycznej.  

 

Radny Dawid KOSTEMPSKI zauważył, że urządzenia te powinny być 

rozmieszczone w miejscach o największych funkcjach publicznych. Radny poprosił         

o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

 

Punkt 32 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER odczytał niektóre pisma             

z okresu międzysesyjnego:  

1/ Rektora Uniwersytetu Śląskiego z 30 maja 2008 r. w sprawie podziękowań za 

oświadczenie Rady Miasta Katowice z okazji 40-lecia U. Śl. 

2/ Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach z 2.07.2008 r. w sprawie 

podziękowań dla radnych za tegoroczne wsparcie finansowe dla KMP                        

w Katowicach 

3/ Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe 

Osiedla” z 28.05.2008 r. dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Górnośląska, Kościuszki, 

Zgrzebioka. Pan Przewodniczący zaznaczył, że pismo to ma wadę formalną – nie 

zostało podpisane – wobec powyższego oczekuje na uzupełnienie podpisów.  

4/ Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”                     

z 27.05.2008 r.  

5/ drugie pismo Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ 

„Solidarność” z 27.05.2008 r.  

6/ Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego z 28.05.2008 r. w sprawie wystąpienia 

pokontrolnego.  

7/ Komisarza Wyborczego w Katowicach z 4.06.2008 r.  

8/ Pani Magdaleny Wieczorek z dnia 6.06.2008 r.  

9/ Pana A F z 9.06.2008 r.  

10/ Gimnazjum nr 20 z 10.06.2008 r.  

11/ Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi z 16.06.2008 r.  

12/ Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z 19.06.2008 r. w sprawie Statutu 

Miasta Katowice.  

 

Radny Marcin KRUPA poruszył kwestię Gimnazjum nr 20. Pan Radny 

poinformował, że sytuacja Gimnazjum nr 20 u swych początków była sprawą 

jednowątkową dotyczącą reorganizacji tej placówki. Pan Radny poinformował, iż 

radni dzielnic Ligota – Piotrowice – Ochojec odbyli szereg spotkań z rodzicami, 

nauczycielami oraz władzami miasta. Otrzymaliśmy ustne zapewnienie, że 

Gimnazjum nr 20 zostanie utrzymane w dotychczasowej formie. Na przestrzeni tego 
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okresu czasu do podstawowej kwestii dotyczącej reorganizacji tej placówki doszły 

różne inne wątki. Pan Radny zwrócił się z prośbą o pisemne przekazanie przez władze 

miasta Katowice Radzie Rodziców Gimnazjum nr 20 zapewnienia, że szkoła będzie 

nadal funkcjonowała w obecnej formie .     

 
Radny Marek SZCZERBOWSKI odnosząc się do kwestii udzielania głosu podczas 

Sesji Rady Miasta stwierdził, iż słusznym jest stwierdzenie, że nie możemy robić             

z posiedzenia Rady „hucpy”. Natomiast w tym konkretnym przypadku mieliśmy do 

czynienia z przedstawicielem określonego grona – Przewodniczącym Rady Rodziców. 

Zdaniem Pana Radnego nie może Przewodniczący Rady Miasta jednoosobowo 

podejmować takiej decyzji, bo Rada Miasta ma prawo udzielić głosu kiedy chce                

i komu chce, ale musi to być wyrażone w głosowaniu. Więc jeśli Rada będzie miała to 

samo zdanie co Pan Przewodniczący to pewnie w głosowaniu to wyrazi. Zatem w tych 

szczególnych przypadkach należy poddawać takie wnioski pod głosowanie. Pan 

Radny zapytał czym się różni grono rodziców od grona pracowników, których 

reprezentantem był przewodniczący związków zawodowych.         

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, iż jest otwarty na 

dyskusję w tym zakresie zarówno na Komisji Doraźnej ds. Zmian w Statucie Miasta 

Katowice jak i na wszelkich innych forach.    

 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy FORAJTER wobec wyczerpania porządku 

obrad XXVII sesji Rady, zamknął jej obrady o godz. 16.30. 

 

 

 

Protokołowała:       Prowadzący obrady: 

 

            Przewodniczący  

                Rady Miasta Katowice 

 

Beata MUSIAŁ        Jerzy FORAJTER 

 


