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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXI sesji. 

 

Data sesji:  27 października 2008r.  

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00  

Godzina zakończenia sesji: 17.00 

Numery podjętych uchwał: XXXI/658/08 – XXXI/696/08. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna  Izabela Kminikowska i radny Dariusz Łyczko 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński  

 radna Izabela Kminikowska     

 radny Dariusz Łyczko   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

 nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 nr 2 Pismo Pana Prezydenta dot. analizy oświadczeń majątkowych składanych  

         przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2007r.  

 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta 

2/ Piotr Hyla  

3/ Dawid Kostempski 

4/ Barbara Kożusznik 

5/ Jakub Łukasiewicz 

6/ Stanisława Wermińska  
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Porządek obrad XXXI 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 XXX sesji Rady Miasta Katowice.   

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XV Liceum Ogólnokształcącemu  w 

Katowicach, ul. Obroki 87 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 8 imienia Królowej 

Jadwigi. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi imienia Marii Konopnickiej.  

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

10. Informacja Prezydenta Miasta na temat funkcjonowania i perspektyw komunikacji 

zbiorowej działającej na terenie miasta Katowice (KZK GOP, Tramwaje Śląskie, PKM, 

PKP, PKS, korporacje przewozowe). 

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

Katowice na 2008r.  

12. Skreślony. 

12a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu  

       Mikołowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

       Zdrowotnej  pod nazwą: Zespól Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.  

12b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie : „Programu współpracy miasta Katowice  

        z organizacjami pozarządowymi na 2009r.” 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Szkoły Policji w Katowicach 

dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2009r. obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2009 obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy 

komunalnych dla Komunalnego Zakładu Usług  Pogrzebowych w Katowicach na 2009r.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowiącej oświadczenie w sprawie poparcia starań Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy mających na celu dokonanie zmian w ustawie o 

samorządzie gminnym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w zakresie reklamy.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice 

do składu Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Katowice ds. Promocji Miasta 

Katowice.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian Regulaminu 

Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” dla terenu położonego w 



 3 

rejonie ulic Bażantów w Katowicach . 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie 

ulicy Odrodzenia w Katowicach. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice Kleofas” 

obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A 4 i ulicy Upadowej  w Katowicach.  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze  fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK  Murcki  obejmującego obszar położony 

w rejonie ulic Armii Krajowej i Bażantów  ( teren nr 1) i ulicy Łubinowej ( teren nr 2) w 

Katowicach. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Śródmieścia Katowic położonego na północ od torów PKP. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Olimpijskiej w 

Katowicach. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Korfantego w 

Katowicach.  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie węzła 

komunikacyjnego ulic: Gałeczki, Drogowej Trasy Średnicowej i Gliwickiej w 

Katowicach.  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bohaterów Monte 

Cassino, Leopolda  i Wiertniczej w Katowicach.  

30a/Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na  

       terenie  miasta Katowice ( Rondo Józefa Olejniczaka).  

30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 

         miasta Katowice ( ulica Stanisława Hadyny).  

30c/ 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 Przychodni nr 5  w Bytomiu przy ul. Konstytucji 93 i Przychodni nr 7 

         w Bytomiu  przy ul. Piecucha 10. 

30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji nazwy ulicy położonej na terenie  

         miasta Katowice ( ulica Leona Purmana).  

30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do spółki   

       Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu przejęcia majątku  

       pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego „Spodek” Sp.  

       z o.o. w likwidacji w Katowicach.  

30f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do spółki  

        „Bingo Centrum” Sp. z o.o. w  Katowicach z tytułu przejęcia majątku pozostałego po  

        likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji  

        w Katowicach.  

30g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy  
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       Społecznej  w Katowicach projektu „Nowe perspektywy- program aktywizacji zawodowej  

       i społecznej osób  z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Operacyjnego  

      Kapitał Ludzki 2007-2013. 

30h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy  

        Społecznej  w Katowicach projektu „Klucz do kariery  - program aktywizacji zawodowej  

        i społecznej  młodzieży  15-25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

       2007-2013”.  

30i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem  

       Katowice  a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów  zatrudniania  

       związanego  z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.  

30j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień  pomiędzy miastem  

        Katowice  a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia  

        związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. 

30k/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań  

        realizowanych w 2008r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

        Niepełnosprawnych.  

30 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie  

        miasta  Katowice ( ulica Arkadiusza Puchały).  

30 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na  

        terenie  miasta Katowice ( Plac Ronalda Reagana). 

31. Informacje podmiotów dokonujących analiz  oświadczeń  majątkowych. 

32. Rozpatrzenie skarg: 

-     Pana J M 

-     Pani J D   

33. Interpelacje. 

34. Zapytania radnych. 

35. Komunikaty i wolne wnioski. 

36. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXI sesji Rady 

Miasta. 

Powitał wszystkich radnych, I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, 

Wiceprezydenta Leszka Piechotę, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, 

Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów  

i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący Rady powitał również Pana M P ( ps. Kometa) - Prezesa 

Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 

Dyrektora XV L.O. Pana Jerzego Jędrzejczyka z delegacją młodzieży, 
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Dyrektora 8 Gimnazjum Panią Lucynę Ślęczkę wraz z delegacją młodzieży oraz 

Dyrektora 16 Gimnazjum Panią Małgorzatę Strózik z młodzieżą. 

 

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

prawomocne, przy 25 radnych obecnych na sali sesyjnej. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Izabelę Kminikowską 

2/ Dariusza Łyczko   

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy  25 głosach „za” przyjęła skład 

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie następujących  zmian w 

porządku obrad sesji: 
1/ zmianę tytułu punktu 10 z „Informacja Prezydenta Miasta dotycząca funkcjonowania  

    komunikacji zbiorowej działającej na terenie miasta Katowice (KZK GOP, Tramwaje  

    Śląskie, PKM, PKP, PKS, korporacje przewozowe)” na „Informacja Prezydenta Miasta na  

    temat funkcjonowania i perspektyw komunikacji zbiorowej działającej na terenie miasta  

    Katowice (KZK GOP, Tramwaje Śląskie, PKM, PKP, PKS, korporacje przewozowe)”. 

Zmianę przyjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

2/ skreślenie punktu 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

     z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice  w zakresie kultury fizycznej” za rok  

     2007.  

Prowadzący obrady wyjaśnił, że materiał nie uzyskał opinii Komisji Kultury, Rekreacji  

i Sportu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka wyraził nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Kultury, 

Rekreacji i Sportu zbierze się quorum i będzie można wydać opinię do projektu uchwały.  

 

Zmianę przyjęto większością głosów  przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  
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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 12 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

    uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego  

    Zakładu Opieki Zdrowotnej  pod nazwą: Zespól Opieki Zdrowotnej w Mikołowie, 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że uchwała związana jest z obowiązkiem 

opiniowania projektów uchwał miast ościennych. Wynika to z faktu, iż mieszkańcy Katowic 

byli pacjentami tej placówki zdrowia. Procedura obejmuje opiniowanie takiego projektu 

uchwały w okresie 30 dni. Jeżeli nie uzyska on opinii w postaci uchwały Rady Miasta, to 

przyjmuje się, że została ona wydana niejako „awansem”. Podobna sprawa dotyczy projektu 

uchwały zapisanego w proponowanych zmianach do porządku obrad jako punkt 30c/. 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

2/ dopisanie punktu 12b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie : „Programu współpracy  

     miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2009r.”. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że Urząd Miasta z dużym wyprzedzeniem 

przygotował „Program...”. Wynika to z tego, że cała procedura konkursowa, zarówno 

wyłaniania, jak i podpisywania umów z organizacjami pozarządowymi, powinna zostać 

zakończona w bieżącym roku, przy wymogu ogłoszenia konkursu przez 30 dni. Zapewni się 

w ten sposób organizacjom całoroczne finansowanie w 2009r.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

3/ dopisanie punktu 30a/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  

     placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Józefa Olejniczaka), 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

4/ dopisanie punktu 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

     położonej na terenie miasta  Katowice ( ulica Stanisława Hadyny). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

5/ dopisanie punktu 30c/ 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 Przychodni nr 5 w Bytomiu przy ul. Konstytucji 93 i Przychodni  

     nr 7 w Bytomiu  przy ul. Piecucha 10. 

Radna Halina Kańtoch zwróciła uwagę, że 22 października br. wpłynął do skrytki radnej 

projekt uchwały z numerem sesyjnym 30c/ dot. nadania nazwy placowi położonemu na 

terenie miasta imienia Ronalda Reagana. 24 października br., pod tym samym numerem 

sesyjnym wpłynął projekt uchwały dot. rozpatrzenia 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 Przychodni nr 5 w Bytomiu przy ul.  

Konstytucji 93 i Przychodni nr 7 w Bytomiu  przy ul. Piecucha 10. Radna zapytała co na to 

Pan Przewodniczący? 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli Rada Miasta Katowice wyrazi zgodę, to projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta imienia Ronalda 

Reagana zaproponuje do procedowania jako punkt 30 ł. 

Zmiana w porządku obrad dot. punktu 30c/ została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach 

„za”.  

6/ dopisanie punktu 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji nazwy ulicy  
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     położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Leona Purmana). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

7/ dopisanie punktu 30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  

     Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu  

     przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego  

     „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji w Katowicach. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że likwidator Spółki PWS „Spodek” przekazał 

do miasta udziały w MTK, które do tej pory stanowiły własność „Spodka”. Zgodnie  

z  procedurą, aby miasto Katowice mogło te udziały objąć, musi przystąpić do spółki. Do tej 

pory miasto posiadało 36 udziałów MTK, natomiast  likwidator przekazał 20 udziałów. 

Przystępując do spółki, zgodnie z projektem uchwały, Katowice staną się właścicielem 28 % 

całości akcji. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

8/ dopisanie punktu 30f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  

     Katowice do spółki „Bingo Centrum” Sp. z o.o. w  Katowicach z tytułu przejęcia majątku  

     pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego „Spodek” Sp.  

     z o.o. w likwidacji w Katowicach. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze do tej pory miasto nie posiadało udziałów  

w „Bingo Centrum”. Jest w ich posiadaniu np. „Estrada Śląska”. Przystępując do spółki 

Katowice obejmą 2610 udziałów spółki. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

9/ dopisanie punktu 30g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski  

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Nowe perspektywy- program  

    aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach  

    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że MOPS przygotował dwa duże programy  

w ramach Programu operacyjnego: Kapitał ludzki 2007 -2013. Jeden dotyczący aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i drugi dotyczący aktywizacji 

zawodowej i społecznej młodzieży w wieku 15-25 lat. Oba projekty są już na etapie 

podpisywania umów. Nieco zmienił się zakres finansowania, co usankcjonowane zostanie w 

dwóch zaproponowanych dzisiaj  projektach uchwał. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

10/ dopisanie punktu 30h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miejski  

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Klucz do kariery  - program  

     aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży  15-25 lat” w ramach Programu  

     Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

11/ dopisanie punktu 30i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień  

      pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia  

      kosztów  zatrudniania związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów 

     Chrystusowych. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zajęcia nauczania religii odbywać się będą  

w Szkole Podstawowej nr 19. Będą w nich uczestniczyć także dzieci spoza Katowic.  

W związku z tym miasto będzie zawierać porozumienia z tymi gminami, w celu 

sfinansowania kosztów związanych z nauczaniem religii. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

12/ dopisanie punktu 30j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień   

      pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia  

      kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- 

      Metodystycznego. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że uzasadnienie jest takie samo jak  

w poprzednim projekcie uchwały. Nauczanie odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 

37. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

13/ dopisanie punktu 30k/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

       ustalenia zadań realizowanych w 2008r. ze środków Państwowego Funduszu  

       Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że na koniec roku, za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego, miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 700 tys. zł. Do końca 

roku można je wydać, szczególnie w obszarach gdzie występuje nadpodaż wniosków  

i zapotrzebowania na  np. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier 

sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy i dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz podjęcie działalności 

gospodarczej, czy też wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

14/ dopisanie punktu 30 l / Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

       położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Arkadiusza Puchały).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

15/ dopisanie punktu 30ł/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

      położonemu na terenie miasta Katowice ( Plac Ronalda Reagana).  

Przewodniczący Rady wniósł o dokonanie zmiany w projekcie uchwały polegającej na 

zmianie nazwy z „ronda” na „plac”. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokół   

z XXX 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 XXX sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XXX sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XV Liceum  

              Ogólnokształcącemu  w Katowicach, ul. Obroki 87 imienia  

              rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/6/08. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/658/08/ 
 

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego Pan Jerzy Jędrzejczyk 
podziękował za nadanie szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Stwierdził, że dzięki temu Szkoła ma możliwość złożenia hołdu oraz  

popularyzacji sylwetki Rotmistrza.   

Pan Dyrektor wraz z delegacją młodzieży wręczył kwiaty Pani Wiceprezydent 

Krystynie Siejnej oraz Przewodniczącemu Rady Jerzemu Forajterowi.  

 

Pan M P ( ps. Kometa) Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej, któremu Rada Miasta Katowice udzieliła 

głosu, stwierdził, że organizacja reprezentowana przez niego prowadzi nie tylko 

działalność kombatancką, ale także edukacyjną.  

Zaprosił na uroczyste obchody 69 rocznicy powołania Polskiego Państwa 

Podziemnego w dniu 7 listopada 2008r. o godz. 10.30. 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum  

              nr 8 imienia Królowej Jadwigi. 

 

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

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/659/08/ 

 

Dyrektor 8 Gimnazjum  Pani Lucyna Ślęczka podziękowała za nadanie 

szkole imienia Królowej Jadwigi. 

Pani Dyrektor wraz z delegacją młodzieży wręczyła kwiaty Pani Wiceprezydent 

Krystynie Siejnej oraz Przewodniczącemu Rady Jerzemu Forajterowi.  
 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum  

               nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Marii Konopnickiej.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/8/08. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/660/08/ 

 

Dyrektor 16 Gimnazjum  Pani Małgorzata Strózik podziękowała za nadanie 

Szkole imienia Marii Konopnickiej. 

Pani Dyrektor wraz z delegacją młodzieży wręczyła kwiaty Pani Wiceprezydent 

Krystynie Siejnej oraz Przewodniczącemu Rady Jerzemu Forajterowi.  
 

Przewodniczący Rady o godz. 13.55 ogłosił przerwę w obradach sesji. 

O godzinie 14.10 wznowiono obrady. 

 

Punkt 9 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach  

               w  okresie międzysesyjnym.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła informację o działaniach 

Prezydenta w okresie od 26 września do 23 października 2008r. 
 

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

do protokołu/ 

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała czy wiadomo na jakie cele została 

sprzedana działka przy ul. Kolońskiej? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawa jest na etapie 

przygotowania przetargu, który jest jeszcze nie rozstrzygnięty. 

 

Punkt 10 Informacja Prezydenta Miasta na temat funkcjonowania  

                 i perspektyw komunikacji zbiorowej działającej na terenie miasta  

                 Katowice (KZK GOP, Tramwaje Śląskie, PKM, PKP, PKS,  

                 korporacje przewozowe). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała „Informację...”. Komisja Gospodarki Komunalnej zajmowała się 

funkcjonowaniem komunikacji, z pominięciem spraw związanych  

z perspektywami rozwoju komunikacji miejskiej. 
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Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że radni otrzymali materiał 

szczegółowy jako druk sesyjny nr XXXI/10/08.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że w materiale dotyczącym planów  

realizacji i modernizacji nowych przystanków, centrów przesiadkowych   

i dworców zostało napisane, iż jest potrzeba ich powstania. Nie podano jednak 

kiedy zostanie to zrealizowane. Radny zapytał w związku z tym kiedy  

z podaniem konkretne terminów będzie możliwa budowa centrów 

przesiadkowych w Katowicach, począwszy od centrum przesiadkowego na 

Zawodziu.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Marian Zych wyjaśnił, że jest gotowa 

koncepcja centrum przesiadkowego dla Zawodzia, którego koszt szacowany jest 

na około 30 mln zł. Obecnie nie ma środków na realizację tego przedsięwzięcia. 

Pozostałe centra być może zostaną wskazane w „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że nad tematem należy się głębiej 

zastanowić. Obecnie nie jest to zadowalające.  

 

Radny Adam Warzecha nawiązał do zawartej w materiale informacji  

o opracowaniu dokumentu pn. „Założenia polityki komunikacyjnej miasta 

Katowice”. Temat był wielokrotnie dyskutowany na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Ważne jest aby miasto posiadało pewną ramę 

programową dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Radny zapytał 

kiedy wspomniany wyżej dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta.  

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Barbara Żmidzińska stwierdziła, że 

założenia są dość pokaźne i analityczne. Na ich podstawie przygotowywany jest 

projekt uchwały obejmujący politykę transportową. Obecnie wymaga on jeszcze 

poprawek, szczególnie jeżeli chodzi o wskaźniki parkingowe oraz uzgodnienia 

ze „Studium uwarunkowań...” dotyczące zasad kategoryzacji dróg . 

Opracowanie jest tworzone z uwzględnieniem podziału dróg na:  zbiorowe  

i lokalne. Temat wymaga więc uzgodnień z projektantami. 

 

Radny Ryszard Willner-Paster poprosił o informowanie radnych na jakim 

etapie jest „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zauważył, że w ubiegłym tygodniu byliśmy 

świadkami jak w mediach oceniono wizerunek Katowic, w szczególności 

dworca kolejowego PKP, który we wszystkich rankingach oceniony został na  
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ostatnim miejscu w Polsce. Cały czas mówimy o planach, założeniach  

i spotkaniach, tymczasem brak środków na realizacje tych zamierzeń. 

Powinniśmy skutecznie działać w celu zmiany obecnego stanu, gdyż  

w przeciwnym wypadku wciąż będziemy w tyle za innymi miastami, nie tylko 

wojewódzkimi. 
 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obecnie opracowywane jest 

nowe „Studium dla miasta Katowice”. Jednym z jego kluczowych elementów 

jest układ komunikacyjny. Co do dworca kolejowego, to na ostatnim spotkaniu 

dotyczącym EURO 2012, przedstawiciel PKP zapewnił, że dworzec nie zostanie 

zburzony. Rzecznik PKP informował o obecnym etapie wyboru inwestora 

modernizującego i przebudowującego katowicki dworzec, z zachowaniem 

elementów „kielichów”. Od tego etapu zależy bardzo wiele, gdyż ruch 

komunikacyjny przebiegający w okolicach dworca, z uwzględnieniem Placu 

Szewczyka jest kluczowy w opracowywaniu systemu komunikacji w mieście. 

Podobnie koncepcja zagospodarowania terenu od Spodka do Rynku wyłania 

nowe  rozwiązania komunikacyjne. Powiązanie tego z koncepcją KZK GOP 

oraz Tramwajami Śląskimi umożliwi kompleksowe zaplanowanie całości spraw 

komunikacyjnych w mieście.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał kiedy to będzie?. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że jeżeli inwestor, który będzie 

przebudowywał dworzec PKP określi kierunki rozwoju komunikacji 

przesiadkowej, to będzie to kluczowy moment dla opracowania koncepcji 

całości komunikacji w mieście. Przyszły rok być może będzie kluczowy w tym 

temacie. 

 

Przewodniczący Rady zobowiązał się umieścić temat komunikacji  

w przyszłorocznym planie pracy Rady Miasta. Poinformował, że temat centrów 

przesiadkowych jest obecnie dyskutowany w KZK GOP. Będą one zapewne 

kluczowym sposobem optymalizacji połączeń komunikacyjnych w mieście, 

zarówno jeżeli chodzi o szybkość, jak i cenę przejazdów. 

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

stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację na temat komunikacji 

zbiorowej w mieście. 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2008r.  

 

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

z erratą. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/661/08/ 

 

Punkt 12 Skreślony. 

 

Punkt 12a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                    projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie  

                    likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                    Zdrowotnej pod nazwą: Zespól Opieki Zdrowotnej  

                    w Mikołowie.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska nie opiniowała projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch 

potwierdziła, że RMZ nie opiniowała projektu uchwały, jednak sprawa jest 

znana.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/662/08/ 

 

Punkt 12b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: „Programu  

                    współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  

                    na 2009r”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/12b/08. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń - Trzęsimiech 

wyjaśniła, że  przedstawiony program współpracy miasta Katowice   

z organizacjami pozarządowymi zakłada większe wsparcie dla tych organizacji 

w 2009r. Referat Organizacji Pozarządowych utworzony w ramach nowo 

powołanego Wydziału Polityki Społecznej zakłada wspieranie i promowanie 

organizacji pozarządowych. Główne zmiany dotyczą chęci wspólnego 

rozwiązywanie problemów społecznych miasta Katowice z partnerskim 

podejściem w stronę organizacji pozarządowych. Program jest elementem 

polityki społecznej. Referat Organizacji Pozarządowych ma w założeniu 

świadczyć poradnictwo formalne, prawne i być inkubatorem oraz wsparciem dla 

tych organizacji, Założeniem jest jednak także podobna współpraca w ramach 

samych organizacji. Podstawowe warunki, na jakich ma się opierać współpraca 

to: pomocniczość, efektywność, uczciwa konkurencja oraz jawność. 

Wprowadzono rolę komisji konkursowych oraz zespołów opiniujących, które 

będą określać warunki udzielania dotacji, zgodne z  regułami określonymi 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Cały ciężar współpracy z organizacjami 

pozarządowymi będzie spoczywał na Wydziale Polityki Społecznej. Pozwoli to 

na ujednolicenie zlecania zadań oraz przejrzystość finansową. Specjalnie dla 

organizacji pozarządowych wprowadzono serwis internetowy, gdzie będą mogły 

umieszczać swoje informacje. Planowane są spotkania merytoryczne, zarówno 

w zakresie opinii i wniosków, jak i rozwiązywania problemów społecznych. 

Tworzone też będą zespoły doradcze, na których omawiane będą problemy 

społeczne miasta wraz z „trzecim sektorem”. Zakłada się także  poradnictwo 

prawne w referacie. Dużą rolę przewidziano dla funkcji informacyjnych  

i szkoleniowych. Zakłada się także możliwość korzystania z bazy lokalowej 

oraz technicznej Urzędu Miasta  w celu umożliwienia organizacjom 

pozarządowym spotkań. Na wniosek organizacji dodano także do programu 

nowe zadania w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, ekologii, turystyki 

i promocji organizacji wolontariatu.  

Pierwsze efekty tych działań będzie można zapewne podsumować po pół roku 

wykonywania programu. 

Był on szeroko konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Uwzględniono 

w nim wiele uwag zgłoszonych przez te organizacje.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że dobrze iż powstał Wydział Polityki 

Społecznej, co było oczekiwaniem radnych już poprzednich kadencji. Małe 

zainteresowanie programem wśród organizacji pozarządowych wynikało 

najpewniej z dotychczasowych, złych doświadczeń, kiedy to niewiele w kwestii 

ich współpracy z miastem się działo. Programy mają być jedynie narzędziem,  
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a ich weryfikacja następuje dopiero poprzez konkretne działania. 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń – Trzęsimiech 
stwierdziła, że podmiotowa strona podejścia do organizacji pozarządowych 

będzie zapewne mocną stroną tego programu. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

  

/ Uchwała nr  XXXI/663/08/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Szkoły Policji  

                 w Katowicach dotyczącego zwolnienia od podatku od  

                 nieruchomości. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

Radna Ewa Kołodziej złożyła wniosek o reasumpcje głosowania nad uchwałą.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek radnej Ewy Kołodziej  

o reasumpcję głosowania. 

 

Rada Miasta Katowice większością głosów, przy 23 głosach „za”. wyraziła 

zgodę na reasumpcję głosowania. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/664/08/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

                stawek podatku od nieruchomości na rok 2009r. obowiązujących  

               na terenie miasta Katowice.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/14/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał jakie skutki finansowe wywoła 

zaproponowana stawka podatku od nieruchomości. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przed sesją radni otrzymali 

tabelę, w której wyliczono nowe stawek podatku od nieruchomości  

z uwzględnieniem ich skutków finansowych. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/665/08/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

                 stawek podatku od środków transportowych na rok 2009  

                 obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/666/08/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania  

                 psów na rok 2009. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/16/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 5 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/667/08/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia podatku od  

                 nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie  

                 miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/668/08/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  

               jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta  

               Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla  

               Komunalnego Zakładu Usług  Pogrzebowych w Katowicach na  

               2009r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/669/08/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały stanowiącej oświadczenie  

                 w sprawie poparcia starań Rady Miasta Stołecznego Warszawy  
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                 mających na celu dokonanie zmian w ustawie o samorządzie  

                 gminnym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu  

                 przestrzennym w zakresie reklamy.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Komisja Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały  pozytywnie. 

Prowadzący obrady zwrócił uwagę, że ze względu na ogólny brak kontroli nad 

umieszczaniem reklam, jesteśmy świadkami praktyk, w których reklamy 

przysłaniają np. całe budynki. Dzisiejsze oświadczenie zmierza do tego aby 

gminy mogły mieć realny wpływ na politykę w tym zakresie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/670/08/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

                Rady Miasta Katowice do składu Zespołu Doradczego Prezydenta  

               Miasta Katowice ds. Promocji Miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/671/08/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki  

               Publicznej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/21/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały porządkuje 

sprawy organizacyjne oraz siedziby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/672/08/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  

                „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

                przestrzennego miasta Katowice” dla terenu położonego w rejonie  

               ulic Bażantów w Katowicach . 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan- Chanek 

stwierdziła, że obszar obejmuje teren Osiedla Odrodzenia. Zmiana „Studium...” 

przewiduje zwiększenie intensywności zabudowy, bez ingerencji w tereny leśne 

i bez zmiany układu komunikacyjnego.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/673/08/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze  

                 fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego  

                S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie  

                ulicy Odrodzenia  w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan- Chanek 

stwierdziła, że uchwalenie miejscowego planu utrwala istniejący sposób 
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zagospodarowania. Umożliwi on przebudowę i rozbudowę istniejących 

budynków. Planuje się tam niską intensywność zabudowy.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/674/08/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

               sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

               przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych  

                Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” i KWK  

               „Katowice Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie  

               autostrady A 4 i ulicy Upadowej  w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny XXXI/24/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

wyjaśniła, że teren jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu w związku  

z uwarunkowaniami górniczymi. Wniosek o opracowanie planu złożył 

właściciel jednej z nieruchomości, który prowadzi tam działalność gospodarczą 

branży motoryzacyjnej. Nie może remontować oraz rozwijać jej na tym terenie. 

Obszar obejmuje też teren przyległy, przy autostradzie. 
 

Radna Izabela Kminikowska stwierdziła, że teren obejmuje duże tereny leśne. 

Co stanie się z nimi wobec zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? 

Czy zostaną zlikwidowane? 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

wyjaśniła, że na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie można ustalać przyszłego sposobu 

zagospodarowania. Jest to bowiem dopiero rola planu. Wszystkie jednak tereny 

leśne, które są we władaniu lasów państwowych pozostaną. Inna sytuacja odnosi 

się do lasów prywatnych, co do których planuje się pewne inwestycje.  
 

Radna Izabela Kminikowska zapytała po co ten las obejmować planem, skoro 

jest to teren chroniony?.  
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

stwierdziła, że chodzi o kształt i granice planu, która ma obejmować jakąś 

logiczną przestrzeń. Za teren leśny nie zwiększa się wycena planu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jaki procent powierzchni terenów leśnych 

zajmują lasy Skarbu Państwa, miasta oraz osób prywatnych. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek  
wyjaśniła, że około 15 %  to lasy państwowe. Nie zna konkretów. Może 

oczywiście przygotować informację na ten temat. 

 

Radny Tomasz Szpyrka poprosił o konkretną odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacje te nie są wymagane do 

przystąpienia do sporządzenia planu. Można do tego pytania powrócić  

w momencie uchwalania planu.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał czy Parafia Cyryla i Metodego też jest  

w granicach planu. Podobnie jak budynek szkoły Omega. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek  
potwierdziła, że tak. 
 

Radny Tomasz Szpyrka podziękował Przewodniczącemu Forajterowi za 

wyjaśnienia. 

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 20 głosach  „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

  

/ Uchwała nr  XXXI/675/08/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   

                 do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego w obszarze  fragmentu terenu górniczego  

                 Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK  Murcki   

                 obejmującego obszar położony w rejonie ulic Armii Krajowej  

                 i Bażantów  ( teren nr 1) i ulicy Łubinowej ( teren nr 2)  

                 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny XXXI/25/08. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

wyjaśniła, że przystąpienie następuje na wniosek mieszkańców, którzy na 

spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice zgłosili uciążliwość Szybu 

„Zygmunt” Kopalni Murcki. Bardzo duży teren planu tego terenu był 

dotychczas przeznaczony pod funkcje przemysłowe. Obecny plan ma na celu 

ochronę funkcji mieszkaniowych. Włączono do niego także teren Parafii 

Kościoła przy ul. Radockiego, która wnioskowała o możliwość zlokalizowania 

kolumbarium. Nie było tam możliwości zabudowy, gdyż istniał obowiązek 

sporządzenia planu w związku z uwarunkowaniami górniczymi. Podobnie jest  

z obiektem służby zdrowia, który planuje się rozbudowywać.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o kolumbarium z urnami. W którym to 

będzie miejscu? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w okolicach Kaplicy przy 

Parafii.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach  „za”.  

  

/ Uchwała nr  XXXI/676/08/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 XXXI/26/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że ponieważ miasto podjęło pewne zobowiązania w związku  

z organizacją EURO 2012, zaistniała konieczność wyłączenia części 

uchwalonego planu i przeprowadzenia go w przyspieszonej procedurze. Przy Al. 

Korfantego przewiduje się zmiany dotyczące układu drogowego, modernizacji 
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transportu oraz planuje się przestrzenie publiczne. Wszystko to wymaga 

stworzenia podstaw prawnych i zabezpieczenia interesów gminy w postaci 

ustanowienia renty planistycznej. 

Jeden wykonawca będzie opracowywał oba plany, zarówno ten duży, jak  

i obecnie omawiany - wycinkowy – w celu zabezpieczenia całości 

przedsięwzięcia. 

 

Radny Tomasz Szpyrka w nawiązaniu do swoich zapytań z posiedzenia 

Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, które odbyło się w dniu 21 października br. 

dotyczących uszczegółowienia informacji, poprosił o wyjaśnienia na temat 

losów fontanny przy Superjednostce oraz przyszłości wysokiego, „żółtego 

budynku” przy Al. Korfantego. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

zapewniła, że nie planuje się oczywiście wyburzenia budynku, o którym 

wspomniał radny Szpyrka. Obecnie nie ma jednak żadnych przesądzeń co do 

pozostałego terenu, gdyż dopiero w procedurze planowania przestrzennego 

zostanie to określone. Rozpoczęcie procedury planistycznej nigdy tego nie 

przesądza. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że właściciel tego budynku będzie 

chciał go zlikwidować, a zapisy planu umożliwią mu budowę innego obiektu na 

tym terenie, to będzie miał taką możliwość na podstawie uchwalonego planu. 

Jest to decyzja inwestora. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał jakie są granice terenu. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że od Ronda do ul. Moniuszki i  do zachodniej strony zabudowy 

terenu z wyłączeniem  Superjednostki, która nie jest objęta planem, podobnie 

jak były Hotel „Silesia”.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach  „za”.  

  

/ Uchwała nr  XXXI/677/08/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

               sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

               przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Olimpijskiej  

               w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny XXXI/27/08. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
stwierdziła, że przystąpienie do planu wynika z przekształceń, które dokonują 

się obecnie na tym terenie. Rozstrzygnięto już konkurs na budowę Muzeum 

Śląskiego oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jest opracowany 

układ komunikacyjny dla tego terenu. W przyszłości  przewiduje się na nim 

także lokalizację NOSPR oraz Teatru Operowego. Będzie tu przewaga 

inwestycji publicznych z centrum biznesowo-kulturalnym.  

Co do części północnej wpłynęły wnioski o możliwość zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności i dużej wysokości. Był problem z tym 

terenem ze względu na studium aeronautyczne. Od poprzedniego planu należało 

odstąpić, a w międzyczasie wygasła umowa z wykonawcą. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał  pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach  „za”.  

  

/ Uchwała nr  XXXI/678/08/ 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Korfantego  

                 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny XXXI/28/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że warunkiem podjęcia działań planistycznych było wyłączenie 

obszaru z uchwały o przystąpieniu do planu dla całego obszaru Śródmieścia. 

Jest to zatem przystąpienie do planu dla wyłączonego terenu. 

 

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach  „za”.  
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/ Uchwała nr  XXXI/679/08/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

                 obszaru położonego w rejonie węzła komunikacyjnego ulic:  

                 Gałeczki, Drogowej Trasy Średnicowej i Gliwickiej  

                 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny XXXI/29/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

wyjaśniła, że projekt planu dotyczy od północy terenu przy DTŚ, węzła 

Gałeczki i od strony południowej ul. Gliwickiej. Były trzy wyłożenia planu do 

publicznego wglądu. Za każdym razem wprowadzano zmiany dotyczące uwag 

mieszkańców. Cały ten obszar był przedmiotem zmiany „Studium...”, które 

zostało przez Radę Miasta Katowice przyjęte. Obecny plan zwiększa 

intensywność zabudowy na tym terenie. Cały ten obszar przeznaczony został na 

cele komunikacji i usług handlu, z zachowaniem zieleni. Zaproponowany 

projekt uchwały zwiększa intensywność zabudowy oraz wprowadza możliwość 

realizacji usług użyteczności publicznej. Ponieważ mieszkańcy Osiedla 

Mościckiego na każdym wyłożeniu planu składali uwagi o zachowanie zieleni 

na tym terenie, Prezydent Miasta pozostawił pasy zieleni przy węźle wschodnim 

i  wzdłuż ul. Gliwickiej. Średnia powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% 

na całym terenie objętym planem. Teren ten stanowi ofertę miasta do 

zagospodarowania dla inwestorów. Z prognozy skutków finansowych wynika, 

że koszty związane z inwestycjami miejskimi dotyczące ciągów pieszo-

rowerowych i przystanków komunikacji miejskiej wyniosą około 400 tys. zł. 

Koszt drogi, która ma obsługiwać zabudowę usługową wyniesie około 2,5 mln 

zł., a wpływ całościowy to 25 mln zł. Średnio dziesięciokrotnie zwiększy się 

więc wartość inwestycji miejskich na tym terenie. 

 

Radny Tomasz Szpyrka ponownie nawiązał do posiedzenia Komisji Rozwoju i 

Promocji Miasta w dniu 21 października br. Projekt uchwały uzyskał wówczas 

negatywną opinię Komisji. Radny zgadza się z mieszkańcami Kolonii 

Mościckiego. Tereny zielone są najlepszą naturalną barierą akustyczną  

i ekologiczną. Ze 100 % powierzchni biologicznie czynnej, obecnie proponuje 

się 25 % takiej powierzchni na większości tego terenu. Oczywiście jest to 

atrakcyjny teren pod względem ekonomicznym. W związku z tym radny zapytał 

z jakimi podmiotami inwestycyjnymi już rozmawiano? Komu obiecano ten 

teren? Kto prowadzi takie rozmowy? 
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Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że teren nie został dotychczas 

przekazany żadnemu inwestorowi. Trwa przetarg. Zainteresowana jest tym 

japońska firma „MAZAK”, która chce tam zainwestować w usługi, nie 

pogarszające stanu ekologicznego tego terenu.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała dlaczego nie zostawimy pod zieleń 

urządzoną terenów wokół ulicy Gliwickiej, tak jak chcą tego mieszkańcy.   

Wówczas z pewnością łatwiej zgodzili by się oni na planowane tam usługi. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że od ul. Gliwickiej teren jest przeznaczony pod zieleń. Reszta terenu 

pod zabudowę. 

 

Radna Izabela Kminikowska stwierdziła, że chodzi o to aby jak najwięcej tej 

zieleni zachować. Radna zapytała jaki procent uwag mieszkańców został 

uwzględniony?. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że sporo. Mieszkańcy wnioskowali np. o uzupełnienie planu zapisami 

dot. uwarunkowań geologicznych. Wnioskowali o zmniejszenie wysokości 

zabudowy terenu. Wniosek został uwzględniony i zabudowa zostanie obniżona 

do czterech i siedmiu kondygnacji. 

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że już na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rozwoju zaproponował przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców dot. 

przeznaczenie terenu. Analogiczną ankietę przeprowadzono już z powodzeniem 

cztery lata temu wśród mieszkańców budynków przy ul. Ułańskiej. Wówczas 

jednoznacznie okazało się, że teren ma pozostać terenem zielonym. Może i tym 

razem Prezydent chciałby wysłuchać głosu obywatelskiego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obecnie teren jest objęty planem 

zagospodarowana przestrzennego. Poza zielenią zapisano w nim funkcje usług. 

Nowy rysunek planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowany 

dzisiejszym projektem uchwały porządkuje ten teren. Pokazuje, który obszar  

w 100 % pozostanie terenem zielonym, zabezpieczającym mieszkańców oraz 

Kolonię Mościckiego od ulicy Gliwickiej. Pozostałe tereny przeznacza się na 

funkcje usługową z uzyskiem procentowym zieleni urządzonej i parkowej, przy 

25 % terenie biologicznie czynnym. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o ankietę i nie uzyskał odpowiedzi.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że podczas trzykrotnego wyłożenia 

planu mieszkańcy wnosili swoje uwagi. Oczywiście można zaproponować 

wśród nich także ankietę, tylko co chcemy poprzez to uzyskać?. 

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała jaki obecnie % tego terenu to zieleń?. Po 

wprowadzeniu planu w jakim % tą zieleń utracimy? Zapytała także  

o zaznaczony na mapie teren. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że teren o który pytała pani Radna Kołodziej ma inne zasady 

zagospodarowania i przeznaczenie. Jest to obszar usług kultury z obiektem 

religijnym i większym współczynnikiem powierzchni biologicznie czynnej.  

Na tym obszarze są trzy rodzaje zasad zagospodarowania: 100%, 40% i 25 % 

powierzchni biologicznie czynnej. Co do % powierzchni terenów zielonych, to 

ewentualnie projektanci mogą się wypowiedzieć.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że wizualizacja byłaby bardzo pomocna  

w ocenie jaki procent terenu zielonego utracimy. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że podziwia wytrwałość mieszkańców 

Kolonii Mościckiego i innych w celu uchronienia terenów zielonych. W sumie 

mieszkańcy zgłosili 49 uwag, z których zaledwie 4 zostały uwzględnione. 

Proporcje są druzgocące. Miasto głosi, iż pragnie wciągnąć mieszkańców do 

dyskusji nad kształtem miasta i jego wizerunkiem oraz zachęca aby mieszkańcy 

współdecydowali o losach Katowic. Organizujemy spotkanie za 200 tys. zł  

w Rondzie Sztuki, na którym decyduje się o wizerunku Śródmieścia, tymczasem 

w omawianym obecnie przypadku nie słuchamy mieszkańców, którzy  sugerują, 

protestują i nie chcą zmian. Z jednej strony chcemy współrządzenia przez 

mieszkańców, a z drugiej ich ignorujemy.  

Nie jest to pierwszy taki przypadek. Ponad tysiąc mieszkańców Katowic 

zaprotestowało przeciwko budowie osiedla na terenie Doliny Trzech Stawów. 

Nikt ich nie wysłuchał. 

Uprawiamy więc jakąś fikcję. Propozycja organizowania referendum w sprawie 

przeznaczenia terenu nie jest dobra, gdyż mieszkańcy już się wypowiedzieli  

na ten temat. Bronią obecnej zieleni. Nie chcą nowych obiektów. Musimy dbać  

o mieszkańców i uwzględniać ich uwagi dotyczące dobrej jakości życia. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 
wyjaśniła, że uwagi mieszkańców dotyczyły tego samego przedmiotu. Stąd taka 

ilość uwag nieuwzględnionych. 

 

Pani Projektant M P wyjaśniła, że trudno powiedzieć jaki jest procent zieleni. 

Można jedynie stwierdzić, iż teren jest niezagospodarowany. Teren 
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przeznaczony pod zabudowę usługową użyteczności publicznej jest obecnie 

nieużytkiem. Wyjątek stanowi  Zbór „Betania” oraz dwa obiekty hurtowni 

znajdujące się bezpośrednio przy ul. Gliwickiej.  

W momencie przystępowania do sporządzania projektu planu materiałami 

wyjściowymi była uchwała o przystąpieniu, a wcześniej zmiana „Studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”, która 

zmieniała teren niskiej i średniej intensywności zabudowy na wysoką 

intensywność. Była także uchwała dotycząca przeznaczenia terenu jako oferty 

dla inwestorów, w ramach przyłączenia terenu do Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Celem planu jest rozszerzenie możliwości zagospodarowana 

terenu nie tylko o handel, ale także inne funkcje.  

Projektant otrzymał więc zadanie zintensyfikowania zagospodarowania terenu 

na podstawie uchwał Rady Miasta. Dodatkowym materiałem dla projektantów 

była decyzja o wycince 42 drzew oraz stanowisko Wydziału Kształtowania 

Środowiska w sprawie zadrzewień. W ewidencji gruntów zadrzewienie nie 

występuje, Są to grunty budowlane. Nasadzenia pochodziły z „samorzutnej 

ekspansji”. Dominują w nim topole oraz brzozy. Gros drzew jest obumarłych, 

nie nadających się do przycinki. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zacytował uzasadnienie, z którego wynika,  

że „...obszar planu stanowi obecnie tereny zieleni nie urządzonej, obejmującej 

zbiorowiska  rudrealne  i  synantropijne. Zadrzewienia budują głównie 

kilkunastoletnie samosiejki i brzozy. Przyrodnicze funkcjonowanie 

przedmiotowego terenu, oprócz dotychczasowych przeobrażeń determinuje brak 

powiązań przyrodniczych obszaru”. Takiego bełkotu radny dawno nie czytał.  

  

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, ze pomiędzy przystąpieniem,  

a uchwaleniem planu jest bardzo długa droga. To co wielokrotnie uchwalamy 

jako przystąpienie do sporządzenia planu jest, jak to wielokrotnie było 

tłumaczone na tej sali dopiero „wstępem”. Po tym czasie następują uwagi 

mieszkańców. Obecnie, przy uchwaleniu planu  tłumaczy się, że uwagi już były.  

Jeżeli dojdzie do głosowanie, radny nie wie czy w ogóle zagłosuje.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała o wycinkę 42 drzew, o których 

wspomniała Pani Projektant. Kto wystąpił z takim wnioskiem i czy drzewa te 

zostały w końcu wycięte, czy też nie?. 

 

Pani Projektant M P stwierdziła, że była to decyzja miasta, choć tego nie 

monitorowała. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Pan M G złożył wniosek  

o udzielenie mu głosu w imieniu mieszkańców Osiedla Kolonii Mościckiego. 
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Rada Miasta Katowice w głosowaniu wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu M G.  

 

Pan M G stwierdził, że gdyby nie kontrowersje dotyczące zagospodarowania 

terenu, nie było by go tutaj. Jest to jedyny zielony teren  

w okolicach ulicy Gliwickiej. Miasto często przywołuje argument, że ma 40 % 

powierzchni zielonych. Statystyka ta dotyczy jednak terenów południowych 

miasta. Teren, zwany nieużytkiem spełnia walory estetyczne, zdrowotne, 

rekreacyjne. Jest tam boisko. Znajdują się tam siedliska ptaków. Jest to obszar, 

który sam właściwie się zrekultywował. Mieszkańcom nie wytłumaczono 

dlaczego odrzuca się ich uwagi, chociażby uwagi prawne. Kolonia Mościckiego 

to osiedle prywatne. Mieszkańcy dbają o swoje domy, ogrody. Nie życzą sobie 

zmian, które ingerują we własność. Atutem każdej nieruchomości jest także 

bliskość terenów zielonych. Propozycja zawarta w projekcie uchwały jest 

niewystarczająca. Nie jest to nawet realizacja połowy wniosków mieszkańców. 

To od nich wyszedł pomysł dotyczący zieleni urządzonej i parku miejskiego. 

Jest oczywiście pewien postęp w stosunku do pierwotnego planu, który zakładał 

zabudowę wielokondygnacyjną na tym terenie. Mieszkańcy mają już  

w sąsiedztwie magistralę kolejową PKP od strony południowej. Nie ma tam 

ekranów ani nasypów. Przekroczone są wszystkie normy hałasu. Mieszkańcy 

nie protestowali przeciwko budowie węzła komunikacyjnego przy ul. Gałeczki 

ani przeciwko budowie  DTŚ-ki.  Obok  swojego  zamieszkania  mają  także 

oczyszczalnię „Klimzowiec”. Obecne tereny zielone ochraniają w minimalnym 

chociaż stopniu mieszkańców. Nie chcą zmiany funkcji tego terenu. Na Osiedlu 

Mościckiego pogorszy się bowiem jakość życia mieszkańców. 

 

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów , przy 13 głosach  „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

  

/ Uchwała nr  XXXI/680/08/ 
 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

                 położonego w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda   

                 i Wiertniczej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan- Chanek 

stwierdziła, że miejscowy plan przewiduje na tym terenie zwiększenie 

intensywności zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński, który chwilowo przewodniczył obradom  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/681/08/ 

 

Punkt 30a/Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  

                   placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Józefa  

                  Olejniczaka).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30a/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXI/682/08/ 

 

Punkt 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

                    położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Stanisława  

                    Hadyny).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30b/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/683/08/ 
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Punkt 30c/ 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 Przychodni nr 5  

                    w Bytomiu przy ul. Konstytucji 93 i Przychodni nr 7 w Bytomiu   

                  przy ul. Piecucha 10. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30c/08. 

 

Przewodniczący Rady  wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/684/08/ 

 

Punkt 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji nazwy  

                    ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Leona  

                    Purmana).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30d/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/685/08/ 

 

Punkt 30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  

                    Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Sp.  

                    z o.o. w Katowicach z tytułu przejęcia majątku pozostałego po  

                    likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego  

                    „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30e/08. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/686/08/ 

 

Punkt 30f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  

                   Katowice do spółki „Bingo Centrum” Sp. z o.o. w  Katowicach  

                   z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji   

                   Przedsiębiorstwa Widowiskowo- Sportowego „Spodek” Sp.  

                   z o.o. w likwidacji w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30f/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/687/08/ 

 

Punkt 30g/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  

                   „Nowe perspektywy- program aktywizacji zawodowej  

                   i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach  

                   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30g/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXXI/688/08/ 

 

Punkt 30h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez  

                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu  

                    „Klucz do kariery  - program aktywizacji zawodowej  

                    i społecznej młodzieży  15-25 lat” w ramach Programu  

                    Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30h/08. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/689/08/ 

 

Punkt 30i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania  

                   porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami  

                   i gminami, dotyczących pokrycia kosztów  zatrudniania  

                   związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów  

                   Chrystusowych.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30i/08. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/690/08/ 

 

Punkt 30j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania  

                   porozumień  pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami  

                   i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia  

                   związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- 

                   Metodystycznego. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30j/08. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/691/08/ 

 

Punkt 30k/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    ustalenia zadań realizowanych w 2008r. ze środków  

                    Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób       

                    Niepełnosprawnych.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30k/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Witold 

Witkowicz poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/692/08/ 

 

Punkt 30 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                   położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Arkadiusza  

                   Puchały).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30 l /08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/693/08/ 

 

Punkt 30 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  

                    placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Plac Ronalda  

                   Reagana). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/30 ł /08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/694/08/ 

 

Punkt 31 Informacje podmiotów dokonujących analiz  oświadczeń   

                 majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał informacje dot. analizy składanych przez 

radnych oświadczeń majątkowych na koniec roku 2007. Wszyscy radni złożyli 

oświadczenia w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady nie stwierdził 

nieprawidłowości w tych oświadczeniach. 

Przewodniczący Rady odczytał także pismo Wojewody Śląskiego w sprawie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz 

Prezydenta Miasta Katowice. Zostały one złożone w terminie ustawowym i nie 

stwierdzono w nich nieprawidłowości.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała pismo Pana Prezydenta  

z 16 października 2008r. dot. analizy oświadczeń majątkowych składanych 

przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2007r.  

 

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  

J M na Prezydenta Miasta Katowice jako pełniącego funkcję  Walnego 
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Zgromadzenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Katowicach S.A. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/32 /08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/695/08/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J D 

dotyczącej bezczynności Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie” 

w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXI/32a /08. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXI/696/08/ 

 

Punkt 33 Interpelacje. 

 

Radna Ewa Kołodziej w nawiązaniu do swojej interpelacji w sprawie 

zaniechania budowy stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej w Katowicach 

Panewnikach przy ul. Panewnickiej 214 C poprosiła stronę prezydencką  

o spotkanie z mieszkańcami, gdyż problem jest bardzo poważny  i wymaga 

wyjaśnień.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek zapewnił, że w najbliższą środę, tj. 29 

października br. spotka się z mieszkańcami w celu omówienia problemu.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzednią sesję Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Marcina Krupy w sprawie budowy wyniesionego przejścia dla 

pieszych na ulicy Kostki Napierskiego w Katowicach- Piotrowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta  Leszka  Piechoty z 14.10.2008r. 
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2/ radnych Heleny Hrapkiewicz, Izabeli Kminikowskiej, Barbary 

Kożusznik w sprawie remontu pomieszczeń  dla Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Jana 10 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 13.10.2008r. 

3/ radnej Ewy Kolodziej w sprawie zaniechania budowy stacji bazowej 

Polskiej Telefonii Cyfrowej w Katowicach Panewnikach przy ul. Panewnickiej 

214 C. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 20.10.2008r. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej i Marcina Krupy w sprawie protestu 

mieszkańców przeciwko budowie w sąsiedztwie ich domów, stacji bazowej 

telefonii cyfrowej, na działkach przy ulicy Panewnickiej 214 C. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 20.10.2008r. 

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie braku zapowiedzianej  

kompleksowej odpowiedzi na interpelację z 26.06.2008r. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.10.2008r.  

6/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie melioryzacji przyszkolnego boiska, 

remontu niecki basenu i wymiany stolarki okiennej w Szkole  Podstawowej nr 

53 w Katowicach Nikiszowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.10.2008r. 

7/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie  remontu dachu w Szkole Podstawowej 

nr 51 w Katowicach Giszowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyna Siejna z 20.10.2008r. 

8/ radnego Dariusza Łyczko dotycząca spraw wniesionych przez mieszkańców 

z ulicy Techników 15a,b,c. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 13.10.2008r. i  Wiceprezydent   

K. Siejnej z 15.10.2008r. 

9/ radnego Adama Depty w sprawie remontu ulicy Lwowskiej, blisko 

skrzyżowania z ulicą Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 10.10.2008r. 

10/ radnego Adama Depty w sprawie rozwiązania problemu miejsca 

usytuowania kontenerów na śmieci u zbiegu ulicy Grodowej i Leśnego Potoku. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 14.10.2008r 

11/ radnego Adama Depty w sprawie uruchomienia nowego połączenia 

autobusowego – bezpośrednio między dzielnicami Janów, Nikiszowiec, Murcki. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 7.10.2008r. 

12/ radnego Adama Depty w sprawie podjęcia zdecydowanych działań  

zmierzających do rozwiązania problemu miejsc parkingowych w okolicach 

Lodowiska „Jantor” przy ulicy  Z. Nałkowskiej w Nikiszowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 15.10.2008r. 

13/ radnego Adama Depty w sprawie remontu nawierzchni ulicy Grodowej od 

ulicy Leśnego Potoku do ulicy Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.10.2008r.  
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie montażu ekranów przy Alei 

Górnośląskiej na Osiedlu Paderewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.10.2008r. 

2/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie dodatkowych ławek na Placu Rady 

Europy. 

3/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie sprzeciwu mieszkańców 

przeciwko lokalizacji w sąsiedztwie ich domów, stacji bazowej telefonii przy ul. 

Panewnickiej 375. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i 

braku porządku w dzielnicy Ligota. 

5/ radnego Marcina Krupy w sprawie możliwości opracowania 

alternatywnego rozwiązania wyjazdu z ulicy Wspólnej w Katowicach – 

Piotrowicach. 

6/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie umożliwienia wjazdu( skrętu) z ulicy 

Szarych Szeregów w ulicę Ogrodzińskiego  w Katowicach – Kostuchnie. 

7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie zaniechania wycięcia kilkudziesięciu 

dębów przy ulicy Kornasa na działce nr 159/19 w dzielnicy Katowice- 

Piotrowice. 

8/ radnego Stanisława Włocha w sprawie utwardzenia  

( wyasfaltowania) ulicy Koszykowej  w Katowicach – Panewnikach. 

9/ radnego Stanisława Włocha w sprawie rozwiązania problemu 

wszechobecności dzików  w dzielnicy Panewniki. 

10/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie postawienia słupków oświetleniowych 

przy ulicy Konwalii w Katowicach – Podlesiu. 

11/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie rozwiązania problemu 

składowania i wywózki odpadów wielkogabarytowych z terenu dzielnicy 

Murcki. 

12/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie braku decyzji odnośnie 

niemożliwości prawidłowego wprowadzenia 10%  podwyżki dla pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz 

podniesienia wartości punktu do 6 zł dla tych pracowników. 

13/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie 10 % podwyżki dla pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez  miasto Katowice  i podniesienie wartości punktu do 6 zł. 

14/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania chodników z kostki 

brukowej na ul. Mikołowskiej – odcinek od ul. Gallusa  do ul.  

W. Pola. 

15/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie postawienia znaków  ograniczających 

prędkość do 30 km/h  przy ul. Szewskiej w Katowicach- Piotrowicach. 

16/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu nawierzchni ulicy 

Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Łabędzi. 
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17/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie rozbudowy,, remontu 

nawierzchni parkingu i wymiany instalacji oświetleniowej na końcu ulicy 

Lotnisko. 

18/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu nawierzchni ulicy 

Floriana oraz chodnika od ulicy 1-go Maja do ulicy Stefana Czarnieckiego. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

1. utworzenia strefy aktywności rodzinnej w dzielnicy Załęże, 

2. funkcjonowania sklepów całodobowych położonych w miejscach ścisłej  

     zabudowy mieszkalnej.  

2/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

1. dzikiego parkowania przy Superjednostce w obrębie parkingu przy Hotelu 

     „Silesia”, 

2. uporządkowania sprawy parkowania pod „Domem Prasy” na Rynku  

    w Katowicach, 

3. wizerunku katowickiego dworca, 

4. bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego na ul. Widok w Katowicach, 

5. bezpieczeństwa  wokół i na Placu Wolności w Katowicach. 

3/ radnego Ryszarda Willner- Pastera  w sprawie: 

1. zmiany godzin urzędowania Wydziału Spraw Obywatelskich, Referatu  

    Ewidencji Ludności w Katowicach – Szopienicach, to znaczy w jeden dzień  

    w tygodniu do 17.00,  

2. przywrócenia linii tramwajowej nr 23 lub wydłużenia kursu tramwaju nr 20  

    oraz dodanie jednego wagonu do tramwaju nr 14,  

3. wprowadzenia korekty w projekcie budowanego już ronda na ul. Le Ronda,      

    inwestycji realizowanych przez Urząd Miasta Katowice,  

4. naprawy uszkodzeń przejścia kładką nad Rawą koło byłej hali sportowej  

    MOSiR-u przy ul. Morawa, 

5. usunięcia zaniedbań w otoczeniu Zespołu przyrodniczo- krajobrazowego  

    Szopienice- Borki. 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

1. wprowadzenia reorganizacji służby zdrowia w wyniku, której podatnicy  

    czekają na wizytę u specjalisty sześć miesięcy, 

2. realizacji zadań modernizacyjno-remontowych na lata 2009-2011  

     w infrastrukturze technicznej na terenie miasta Katowice. 

5/ radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie: 

1. odtajnienia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Paderewskiego, 

2. ratowania szkolnych boisk, 

3. zaniedbanego parkingu miejskiego przy ul. Sikorskiego. 

6/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie wycinki drzew na terenie Koszutki. 

7/ radnego Adama Depty w sprawie: 

1. remontu i modernizacji ulicy Magazynowej, 
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2. podjęcia szybkich działań dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa  

    w dzielnicach Nikiszowiec i Janów.  

 

Punkt 34 Zapytania radnych.  

 

Radna Halina Kańtoch odniosła się do początkowych punktów sesji. Praktyka 

ta jednak odnosi się do podobnych przypadków stosowanych od dość  dawna. 

Sprzeciw radnej budzi forma w jakiej szkoły dziękują  za nadanie imienia. Jest 

to demoralizowanie dzieci i młodzieży. Te bukiety kwiatów powinny być 

wręczane inicjatorom nadania imienia. Radni pełnią tu funkcje służebne. „Jest to 

żenujące. Odbieramy podziękowania za rzeczy, które do Rady Miasta należą.  

Są uroczystości w szkołach. Można zaprosić radnych. Natomiast zapraszanie za 

każdym razem dzieci to wstyd”. Radna stwierdziła, że po raz ostatni bierze 

udział w takim widowisku. Wstydzi się za tą „bizantyjską oprawę”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie zgadza się z Panią Radną. Fakt 

przebywania na sali Rady Miasta, gdzie nadaje się imię ich szkole jest 

zjawiskiem nad wyraz pozytywnym, obywatelskim, kształtującym określoną 

postawę. Nie widzi nic złego, że dzieci przebywają na sali sesyjnej.  

Możemy np.  na Komisji Organizacyjnej wypracować jakąś formułę, która 

będzie satysfakcjonowała Panią Radną.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie jest to dobra praktyka ucząca 

składania przez dzieci hołdów dziękczynnych. To nie jest  miejsce na „Hołd 

Pruski”. „To nie uchodzi”. 

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała o rozważenie możliwości postawienia znaków 

zakazu postoju przy ul. Sołtysiej 121 w celi wyegzekwowania właściwego 

parkowania przez klientów lokalu „Kamienna Chata”. 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radna Bożena Rojewska w związku z remontem ulicy Powstańców, 

stwierdziła, że według planów będzie tam można parkować równolegle  

w kierunku jazdy z jednej strony ulicy i ukośnie z prawej strony. Radna zgłosiła 

w związku z tym obawy czy będzie można przejeżdżać swobodnie tą ulicą, gdyż 

nawet najdrobniejsza stłuczka może spowodować np. niemożność dostania się 

na miejsce karetki pogotowia, czy też dojazdu do innych przylegających ulic, 

które najczęściej są jednokierunkowe. Czy miasto w trakcie projektowania 

remontu wzięło pod uwagę te zagrożenia?.  

Radna zapytała także o to, dlaczego interpelacje radnych zamieszczane są  
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w  internecie dopiero od niedawna. Co z poprzednio złożonymi interpelacjami 

radnych, tzn. od początku kadencji? 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie 

w sprawie parkowania przy ul. Powstańców.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że interpelacje ukazują się w internecie, na 

stronach BIP, na podstawie Zarządzenia Prezydenta, które obowiązuje od 1 lipca 

br. Nie było poprzednio dokumentu kierownika Urzędu Miasta, którym jest Pan 

Prezydent, regulującego te sprawy. 

 

Radna Bożena Rojewska zapytała w takim razie o zamieszczanie może nie 

samych interpelacji, ale ich ilości przy nazwisku radnego. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił problem zamazywania rozkładów jazdy na 

przystankach komunikacji miejskiej, najczęściej przez pseudokibiców GKS 

„Katowice”. Radny zapytał dlaczego KZK GOP nie naprawia tych zniszczeń? 

Poprosił o stosowne działania w tej sprawie. Podobnie zwrócił uwagę na 

zwiększenie nadzoru na firmami sprzątającymi przystanki, ponieważ ogranicza 

się ono jedynie do opróżniania koszy na śmieci.  

 

Przewodniczący Rady poprosił władze miasta o ustosunkowanie się na piśmie 

do zapytań radnego Dolinkiewicza. 

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że jest kibicem „GKS” i nie niszczy 

przystanków miejskich.  

 

Przewodniczący Rady zapytał co władze miasta zamierzają  zrobić w związku 

ze skandalicznymi  zajściami pseudokibiców do jakich doszło ostatnio  na 

stadionie GKS „Katowice”? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zdarzenia te wszystkich 

zaskoczyły. Sytuacja jest trudna i należy podjąć stosowne kroki. Władze miasta 

będą rozmawiały z Prezesem klubu Janem Furtokiem. Obecnie miasto 

rozstrzyga konkurs na sport kwalifikowany, więc sprawa tym bardziej wymaga 

wyjaśnienia.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał jak władze miasta będą postępowały  

w sytuacjach kiedy coraz częściej na budynkach użyteczności publicznej 

pojawiają się ordynarne napisy, najczęściej kibiców piłkarskich. Radny 

stwierdził, że zjawisko to nasila się szczególnie na Osiedlu Tysiąclecia, ale nie 

tylko. Zapytał kto za te wszystkie zniszczenia zapłaci? 
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Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie rozumie o co chodzi. Problem 

istnieje od 30 lat. „Zastanówmy się zanim zaczniemy wypowiadać się na 

forum”. 

 

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że napisy GKS –u widnieją nawet  

na Kaplicy w Panewnikach. Jakie więc działania przyniosą efekt?. 

 

Radny Ryszard Willner - Paster zauważył, że kibice atakują już nawet straż 

pożarną, co miało miejsce w ostatnim czasie w Katowicach, a co wcześniej 

nigdy się nie zdarzało. Wydział Prewencji w Katowicach zatrudnia 700 osób. 

Obsługuje on całą aglomerację śląską. W Bielsku – Białej pracuje około 120 

funkcjonariuszy prewencyjnych obsługujących tylko miasto Bielsko- Białą.  

W Częstochowie jest podobnie. Radny stwierdził, że potrzebne jest zwiększenie 

etatów lub  podjęcie rozmów z Wojewodą Śląskim odnośnie rozdzielenia 

Wydziału Prewencji na Aglomerację Górnośląską i miasto Katowice  

w przypadku organizowania imprez. 

 

Punkt 35 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie Wojewody Śląskiego Zygmunta 

Łukaszczyka, kierowane do radnych Rady Miasta Katowice, w sprawie wzięcia 

udziału w uroczystościach wojewódzkich obchodów  Święta Niepodległości 11 

Listopada. 

Prowadzący obrady odczytał także wniosek MDK „Zawodzie” z 17.10.2008r.  

o uchylenie uchwały nr XXX/657/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29.09.2008r.  

 

Punkt 36 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXXI sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 17.00 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 
 


