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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXIII sesji. 

 

Data sesji:  27 listopada 2008 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.25. 

Numery podjętych uchwał: XXXIII/698/08 – XXXIII/714/08. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Barbara Kożusznik i radna Bożena Rojewska   

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka   

 radna Barbara Kożusznik  

 radna Bożena Rojewska  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2 Stanowisko Prezydenta w sprawie projektu uchwały dot.  lokalnych  

        inicjatyw. 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Helena Hrapkiewicz  

2/ Jerzy Paluchiewicz  

3/ Piotr Pietrasz  
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Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z proponowanymi zmianami    
1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Katowice.   

5. Zmiany w porządku obrad. 

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

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

Katowice na 2008r.  

7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia wysokości bonifikat  

      przy  sprzedaży  265 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  

     najemców. 

7b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań  

      realizowanych  w 2008r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

     Niepełnosprawnych. 

7c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala im. Prof.  

     Emila Michałowskiego w Katowicach. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu  z wykonania „Programu 

ochrony środowiska  dla miasta Katowice” za lata 2006-2007. 

9. Skreślony.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

„Kierunków działania miasta Katowice  w zakresie kultury fizycznej” za rok 2007.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do 

wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze 

miasta Katowice w roku 2009. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. 

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

Katowice.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Katowice na 

2009r.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołanie Komisji 

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jako Komisji Doraźnej Rady Miasta Katowice i 

ustalenia jej składu osobowego. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotowania lokalnych inicjatyw. 

20. Informacja podmiotów dokonujących analiz oświadczeń majątkowych. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Związku 

Zawodowego „Oświata”.   

22. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana A. P 

- Pani K. K 

23. Interpelacje. 
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24. Zapytania radnych. 

25. Komunikaty i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter otworzył obrady XXXIII 

sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich zgromadzonych, Prezydenta, Wiceprezydentów, 

Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów  

i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu dzisiejszym mijają dwa lata od 

rozpoczęcia V kadencji Rady Miasta Katowice. Jest to więc już połowa obecnej 

kadencji. Z tej okazji Prowadzący obrady podziękował Radnym za 

dotychczasową owocną, merytoryczną oraz konstruktywną pracę na rzecz 

mieszkańców. Jest to często „praca od podstaw”, której efekty widać dopiero  

po dłuższym okresie czasu. Przewodniczący Rady podziękował także 

Prezydentowi Miasta za współpracę z Radą Miasta. Szczególnie ważne 

podkreślenia jest dążenie Pana Prezydenta do uzyskania konsensusu  

i porozumienia. Prowadzący obrady złożył życzenia Radnym i Panu 

Prezydentowi aby w atmosferze wzajemnego zrozumienia i porozumienia mogli 

przejść przez drugą połowę kadencji, co byłoby pożyteczne dla miasta oraz 

stanowiło źródło satysfakcji dla wszystkich.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych: 

1/ Barbarę Kożusznik  

2/ Bożenę Rojewską  

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 26 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 



  Strona 4 protokołu 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter zaproponował do Komisji 

Uchwał i Wniosków sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza 

Szpyrkę. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokół   

z XXXII 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 XXXII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XXXII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad.  

 
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 7a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

    i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży  265 nieruchomości stanowiących lokale  

    mieszkalne na rzecz ich najemców. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dzięki zapisom projektu uchwały możliwe 

będzie jeszcze w bieżącym roku zbycie mieszkań na rzecz ich najemców.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na Komisji Organizacyjnej postanowiono, iż sprawa 

jest na tyle ważna, że należy ja wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

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

2/ dopisanie punktu 7b/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

    ustalenia zadań realizowanych w 2008r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

    Osób Niepełnosprawnych. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w październiku br. miasto otrzymało od 

Wojewody dodatkowe środki w kwocie ponad 700 tys. zł z PFRON. Należy je wykorzystać 

do końca br.  

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

3/ dopisanie punktu 7c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady 

     Społecznej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że udało się zebrać 7 osób wymaganych przez 

ustawodawcę do pracy w Radzie Społecznej Szpitala. Tryb nagły wprowadzenia projektu 

uchwały wynika z tego, że Szpital chce wnioskować  o zmiany w kontrakcie z NFZ oraz 

przeprowadzić zmiany w schemacie organizacyjnym, do czego konieczna jest zgoda Rady 

Społecznej Szpitala.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały posiada pozytywna opinię Komisji 

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

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wniosła o zdjęcia z porządku obrad punktu 9 dot. 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. Nie upłynął  jeszcze 30 

dniowy termin do zewnętrznego opiniowania projektu uchwały. Projekt będzie więc 

przedmiotem obrad sesji grudniowej.   

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

 
Radny Adam Warzecha złożył wniosek o 5 minutową przerwę.  

 

Przewodniczący Rady o godzinie 13.20 ogłosił przerwę. 

O godz. 13.25 wznowiono obrady.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 24 października do 24 listopada 

2008r.   

/ Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – 

załącznik nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  

              oraz w budżecie miasta Katowice na 2008r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/698/08/ 

 

Punkt 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

                  i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 265  

                  nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  

                  najemców. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIII/7a/08. 
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Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że projekt uchwały realizuje wnioski, 

które wpływały ze strony mieszkańców do Prezydenta Miasta. Wszystkie 

mieszkania zostały oszacowane, znana jest ich wartość. Bonifikata  

w zaproponowanej wysokości była już dotychczas przez miasto stosowana. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zapytał czy zaproponowany w projekcie 

uchwały tryb postępowania będzie obowiązkowy. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że tak. Wynika to z interpretacji 

obowiązujących przepisów oraz przygotowywanej uchwały o zasadach 

gospodarowania nieruchomościami.  

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/699/08/ 

 

Punkt 7b/ 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 XXXIII/7b/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały zmienia 

przeznaczenie kwot w kilku zadaniach. Jedno z nich dotyczy dofinansowania 

turnusów rehabilitacyjnych, gdzie środki  zmniejsza się o  kwotę  15 tys. zł. 

Jeden z wnioskodawców zrezygnował z turnusu i szkoda aby pozostałe z tego 

tytułu środki przepadły.   

Kolejne zadanie dotyczy dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, 

urbanistycznych, komunikacji  i technicznych – po weryfikacji złożonych 

wniosków pozostała wolna kwota  88 tys. 185 zł i z tego powodu w zadaniu 

zmniejszono kwotę z 1 mln 241 tys. 427 zł  do kwoty 1 mln 153 tys. 242 zł.  

W zadaniu - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych zmniejszono kwotę o 10 tys. 822 z ł .  

Nadwyżka z wymienionych wyżej zadań w wysokości 114 tys. 007 zł zostanie 

przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W zadaniu tym wciąż napływają 

wnioski do realizacji. 
 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  



  Strona 7 protokołu 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/700/08/ 

 

Punkt 7c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady  

                  Społecznej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego  

                  w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/701/08/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu   

               z wykonania „Programu ochrony środowiska  dla miasta  

               Katowice” za lata 2006-2007. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/702/08/ 

 

Punkt 9 Skreślony.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z wykonania „Kierunków działania miasta  

                 Katowice  w zakresie kultury fizycznej” za rok 2007.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/703/08/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby  

                 przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie  

                transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Katowice  

                w roku 2009. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, wnioskując jednocześnie  

o wprowadzenie poprawki w  §  1  przedłożonego projektu uchwały polegającej 

na zastąpieniu liczby 120 liczbą 500. Wobec powyższego § 1 otrzymuje 

brzmienie: 

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

na obszarze miasta Katowice, przeznaczonych do wydania w roku 

kalendarzowym 2009 wynosi 500”.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że przyjmuje poprawkę 

zaproponowaną przez Komisję Gospodarki Komunalnej.  

 

Prezydent Piotr Uszok także wyraził zgodę na wprowadzenie poprawki 

Komisji.  

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/704/08/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

                 Problemów Alkoholowych na 2008r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIII/12/08. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/705/08/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  

                2008r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/706/08/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego  

                 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                 Alkoholowych na 2009r. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Maciej 

Maciejewski stwierdził, że przedstawi łącznie dwa programy, tzn. zarówno 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i przeciwdziałania 

narkomanii. Działania wynikają z Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
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Problemów Społecznych. Są to zadania własne gminy. Należy do nich m.in: 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, udzielanie rodzinom, 

w których występują problemy uzależnień pomocy psychofizycznej i prawnej, 

szczególnie tam, gdzie występuje przemoc w rodzinie, prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałanie narkomanii, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach wychowawczo – opiekuńczych i socjoterapeutycznych. Kolejnym 

zadaniem jest pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich  rodzinom oraz  

integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym przy pomocy pracy socjalnej  

i kontraktu socjalnego. Innym sposobem pomocy jest wspomaganie działalności 

instytucji  oraz organizacji pozarządowych i wreszcie przeciwdziałanie 

bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów integracji 

społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe.  

W roku 2009 większy akcent planuje się położyć na promowanie realizowanych 

działań oraz rozbudowanie wczesnej profilaktyki kierowanej do osób dorosłych 

w formie akcji informacyjnych czy też happeningów.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka, który przejął prowadzenie obrad 

sesji, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr XXXIII/707/08/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego  

                Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka poinformował, że Komisje 

Ochrony Zdrowia i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

Szpyrka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/708/08/ 
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                 własność miasta Katowice.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka poinformował, że Komisja 

Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

Szpyrka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/709/08/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy  

                Rady Miasta Katowice na 2009r.  

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

Szpyrka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/710/08/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jako  

                Komisji Doraźnej Rady Miasta Katowice i ustalenia jej składu  

                osobowego. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Adam Warzecha jako Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej 

do składu Komisji Inwentaryzacyjnej zaproponował radną Magdalenę 

Wieczorek.  
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Radna Magdalena Wieczorek wyraziła zgodę na pracę w Komisji.  

 

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

Szpyrka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”,  

 

/Uchwała nr XXXIII/711/08/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotowania lokalnych  

                 inicjatyw.  

 

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

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Jerzy Biegalski przedstawił stanowisko   

w sprawie projektu uchwały dotyczącej dotowania lokalnych inicjatyw.  

 

/ Stanowisko Prezydenta w sprawie projektu uchwały – zał. nr 2/  

 

Radny Jakub Łukasiewicz podziękował Panu mec. Biegalskiemu za 

przedstawienie pisma. Radni dopiero w dniu dzisiejszym otrzymali jego treść, 

więc nie mogli się z nim zbyt dobrze zapoznać.  

Lokalną inicjatywą jest każde przedsięwzięcie należące do zadań własnych 

gminy realizowane wyłącznie w granicach miasta Katowice i przez to miasto. 

Radny podał przykład takiej inicjatywy - budowa placu zabaw. Jest jakiś 

inicjator takiego przedsięwzięcia, czy to fundacja, spółdzielnia lub  

stowarzyszenie. Po złożeniu stosownego wniosku i jego aprobacie w sensie 

istnienia potrzeby realizacji inwestycji, 40 % nakładu kosztów ponosi inicjator, 

natomiast jeżeli wniosek uzyska aprobatę Prezydenta, to do projektu dokłada się 

miasto.  

Zaproponowany projekt uchwały jest  ważny z punktu widzenia mieszkańców, 

ponieważ miasto ma inne priorytety, na których musi się skupić, takie jak np. 

przebudowa rynku. Z tego powodu  w ręce aktywnych mieszkańców należy 

oddać sprawy związane z poprawą zwykłych, najprostszych spraw.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że projekt uchwały został złożony przez 

czterech radnych w dniu 11 września br. Pismo, stanowiące stanowisko 

Prezydenta, informujące  o niedostatkach tego projektu otrzymali radni  

w dniu dzisiejszym. Po upływie dwóch i pół miesiąca. Taki sposób pracy  

z radnymi można więc nazwać w jeden sposób: „wstyd”.  

Radny stwierdził, że podobna uchwała działa od lat w jednym z ościennych 

miast. „Zdejmijmy z urzędników konieczność załatwiania takich drobnych 
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spraw jak place zabaw, cztery lampy, kawałek parkingu. Chodzi o to aby 

aktywni mieszkańcy zebrali pieniądze, poświęcili swój czas i miasto dołożyło 

do takich przedsięwzięć drobne kwoty. Odbywać się to będzie w formie 

wniosku. Uchwała taka naprawdę świetnie działa w mieście Tychy. Jeżeli 

inwestycja taka jak budowa placu zabaw trwa przeciętnie w Urzędzie Miasta 

rok, to jest to „wstyd”. Przez okres dwóch miesięcy od czasu złożenia projektu 

uchwały miały trwać nad nim konsultacje. Nie była to uchwała „pisana na 

kolanie”. Działa ona od lat  w Tychach i przyniosła wiele dobrego. Szkoda, że 

tak potraktowano wnioskodawców”.  

Radny poprosił o przygotowanie stosownego projektu uchwały, poprawiającego 

wszystkie niedociągnięcia przedłożonego przez grupę radnych projektu  

w okresie czasu miesięcznym lub dwumiesięcznym.  

 

Przewodniczący Jerzy Forajter stwierdził, że projekt uchwały nie stanął na 

sesji październikowej br., gdyż taki był wniosek złożony przez  

Wnioskodawców. Ponadto z Regulaminu Rady Miasta Katowice wynika, 

zgodnie z § 21 ust. 8, że  „Projekt opracowany przez komisję Rady,  radnych, 

kluby radnych powinien być przedłożony Radzie wraz z opinią Prezydenta na 

najbliższej sesji Rady”. Na najbliższej sesji Rady nie mógł być przedstawiony, 

gdyż taka była wola Projektodawców, więc opina Prezydenta została 

przedstawiona w dniu dzisiejszym.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że przedstawiona przez mecenasa 

Jerzego Biegalskiego opinia prawna nie wytacza zarzutów, a jedynie mówi  

o wątpliwościach. Podobna uchwała działa w mieście Tychy od dziesięciu lat. 

Powstała więc na podstawie zupełnie innych przepisów prawnych. Od tego 

czasu zmieniła się ustawa o finansach publicznych, prawo budowlane. Uchwała 

w Tychach działa w obrębie kolejnych, składanych przez mieszkańców nowych 

inicjatyw. Nowelizowane prawo nie podważa więc jej podstaw prawnych ani  

zapisów uchwały. 

Intencją  miasta przy formułowaniu opinii prawnej było rozważenie problemów 

takich jak np. darowizna, która nie jest jedynie prostym przejęciem od inicjatora, 

gdyż należy ją zapisać w budżecie,  kwestie własności gruntów, problemy 

inwestowania ( kto ma być inwestorem, a kto nie). Projekt uchwały wymaga 

więc dostosowania go do obowiązujących obecnie przepisów prawa, zwłaszcza 

ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego oraz zagospodarowania 

przestrzennego. Należy więc go napisać raz jeszcze.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz stwierdził, że dyskusje merytoryczne oraz poprawki 

projektu uchwały powinny się odbyć na komisjach. Radny przyznał, że 

Wnioskodawcy prosili o odroczenie wprowadzenia projektu na sesję 

październikową. Jednak półtora miesiąca czasu, które upłynęło później było 

chyba wystarczające na wprowadzenie poprawek do projektu uchwały.  
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W Tychach uchwała działa już dziesięć lat. Jest ona po każdej zmianie 

przepisów dotyczących jej działania nowelizowana. Ostatnia nowelizacja miała 

miejsce chyba w 2007r.  
 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy projekt uchwały został przez 

Wnioskodawców przepisany z uchwały Rady Miasta w Tychach.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że projekt był wzorowany na uchwale 

Rady Miasta Tychy. „Chodzi o pomysł”.   

 

Radny Marek Szczerbowski podał przykład przekazywania pieniędzy na 

renowację kościołów. „Czy tam nie mamy do czynienia z prawem autorskim  

i własnością?. Tu także obowiązuje prawo budowlane, a miasto przekazuje 

środki w formie dotacji. W tych przypadkach także mamy do czynienia  

z inwestowaniem. Może i rozważany obecnie projekt uchwały także należałoby 

dopasować do obowiązujących przepisów. Skorzystajmy ze sprawdzonych 

pomysłów. Wydaje się, że można przygotować projekt uchwały w tej materii 

zgodny z obowiązującym prawem”.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że dotowanie obiektów zabytkowych dotyczy 

tylko obiektów wpisanych do rejestru na podstawie ustawy o ochronie 

zabytków. Jest to więc inna ścieżka legislacyjna.  
 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nie może nie zgodzić się ze 

stwierdzeniem Prezydenta, jednak w takich przypadkach także mamy do 

czynienia z prawem budowlanym oraz projektem autorskim. Skoro znaleziono 

rozwiązanie w przypadku dotowania zabytków, to można je znaleźć także  

w przypadku projektu uchwały zaproponowanego przez grupę radnych.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że Pani Skarbnik także przygotowała swoją 

opinię w sprawie projektu uchwały. Dotyczy ona spraw finansowania takiego 

projektu uchwały. W oparciu o obecnie istniejący stan prawny, a szczególnie 

ten, który wejdzie w życie w nowym roku, po uchwaleniu ustawy o finansach 

publicznych, nie ma możliwości wdrożenia w życie projektu uchwały. Można ją 

oczywiście uchwalić, ale nie jest to takie proste. Nadzór prawny Wojewody 

prawdopodobnie uchyli taką uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady Miasta, na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Katowice, 

stanowiącego zał. nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 
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marca 2004r., nr 14, poz. 539), zaproponował podjęcie uchwały proceduralnej 

następującej treści:  

 

„ § 1. Skierować projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie  

          dotowania lokalnych inicjatyw, zgłoszony przez radnych  

          z Stowarzyszenia „Śląsk XXI”, do konsultacji w Komisjach Rozwoju  

          i Promocji Miasta, Skarbu oraz z Prezydentem Miasta. 

   § 2. Projekt, po konsultacji, winien być przedłożony na sesji w miesiącu  

          styczniu 2009r.  

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  

          Katowice i Prezydentowi Miasta Katowice. 

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

 

Radny Michał Jędrzejek podziękował za taką propozycję.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz poprosił aby wznieść się ponad paragrafy, 

przepisy i opinie prawne. Oto dwóch młodych radnych, proponuje projekt 

uchwały. Jak dotychczas w okresie dwóch kadencji, w których jest radnym, 

spotkał się z jednym przypadkiem, kiedy ówczesny radny Leszek Piechota 

złożył projekt uchwały. Nie uzyskał on także akceptacji i ostatecznie został 

wycofany. Radny obawia się, że w przypadku młodych samorządowców gorzkie 

doświadczenia dzisiejszej sesji  mogą się odbić na ich dalszej karierze. Prawie 

nie ma projektów uchwał wnioskowanych przez radnych, a jak już się pojawią, 

to nie zostają uchwalone. „Czy to jest wina systemu, jakieś ograniczanie, 

niechęć, czy też pewna niezdolność radnych, która powoduje, że nie potrafią oni 

napisać sensownego projektu uchwały?”.  

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony 

radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany wcześniej.  

 

Uchwała proceduralna została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

Punkt 20 Informacja  podmiotów dokonujących analiz oświadczeń  

                 majątkowych.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Mikołowie z 12.11.2008r. w sprawie wyniku przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych.  

Prowadzący obrady odczytał także pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Tarnowskich Górach z 30.10.2008r. w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych.  

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi  
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                na wniosek Związku Zawodowego „Oświata”.   

 

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

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter poinformował, że Komisja Edukacji 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/712/08/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie skarg: 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A P na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice  dotyczącą redukcji ruchu 

samochodów ciężarowych na ulicy Brynowskiej w Katowicach.  

 

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

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter poinformował, że Komisja Gospodarki 

Komunalnej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27  głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/713/08/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K K – 

Zarządcy Nieruchomości przy ul. Czajek nr 1-1d  w Katowicach- na 

Prezydenta Miasta Katowice  w związku z przewlekłym załatwianiem 

wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie przejęcia przez Miasto ulicy 

Czajek wraz z zatokami drogowymi.  

 

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

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter poinformował, że Komisja Rewizyjna  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28  głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIII/714/08/ 

 

Punkt 23 Interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XXXI sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

1. utworzenia strefy aktywności rodzinnej w dzielnicy Załęże. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 12.11.2008r.  

2. funkcjonowania sklepów całodobowych położonych w miejscach ścisłej  

     zabudowy mieszkalnej.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 10.11.2008r.  

 

2/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

1. dzikiego parkowania przy Superjednostce w obrębie parkingu przy Hotelu 

     „Silesia”. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 13.11.2008r.  

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

    w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 12.11.2008r.  

3. wizerunku katowickiego dworca. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego z 10.11.2008r.  

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

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.11.2008r.  

5. bezpieczeństwa  wokół i na Placu Wolności w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 10.11.2008r.  

 

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. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 13.11.2008r.  

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

    oraz dodanie jednego wagonu do tramwaju nr 14. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 4.11.2008r.  

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

    inwestycji realizowanych przez Urząd Miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 10.11.2008r.  

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

    MOSiR-u przy ul. Morawa. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 12.11.2008r.  
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5. usunięcia zaniedbań w otoczeniu Zespołu przyrodniczo- krajobrazowego  

    Szopienice- Borki. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka  Piechoty z 12.11.2008r.  

 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

1. wprowadzenia reorganizacji służby zdrowia w wyniku, której podatnicy  

    czekają na wizytę u specjalisty sześć miesięcy. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 4.11.2008r. 

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

     w infrastrukturze technicznej na terenie miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 10.11.2008r.  

 

5/ radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie: 

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

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 7.11.2008r.  

2. ratowania szkolnych boisk. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 17.11.2008r.  

3. zaniedbanego parkingu miejskiego przy ul. Sikorskiego. 

 

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

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 5.11.2008r.  

 

7/ radnego Adama Depty w sprawie: 

1. remontu i modernizacji ulicy Magazynowej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.11.2008r.  

2. podjęcia szybkich działań dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa  

    w dzielnicach Nikiszowiec i Janów.  

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 12.11.2008r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie  

    usług projektowych dla Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 17.11.2008r.  

2/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie zabudowy progów spowalniających na  

    ul. Fredry. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 13.11.2008r.  

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie  

1. ostatecznego uregulowania spraw własnościowych działki, na której  

     posadowione są budynki Państwowej Szkoły Muzycznej im.  

     M. Karłowicza w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 17.11.2008r.  

      2. rozważenia możliwości wyburzenia starych kamienic w rejonie ul. Bugli  

          w Katowicach i wybudowania w to miejsce nowych budynków. 
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Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.11.2008r.  

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie zmiany organizacji ruchu  

    w rejonie ul. Ziołowej w Ochojcu, dla poprawy warunków życia  

    mieszkańców. 

5/ radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie wykonania chodników z kostki  

    brukowej  na ul. Mikołowskiej – odcinek ul. Gallusa i W. Pola 

6/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie  

1. uczczenia osoby prof. Tadeusza Zarańskiego przez nadanie jego imienia  

     nowopowstałemu rondu przy ulicy Ligocka/ Załęska. 

2. uczczenia prof. Arkadiusza Puchały przez umieszczenie tablicy  

     pamiątkowej na domu urodzin 

7/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie oświetlenia traktu pieszego pomiędzy 

    ulicami  Młodzieżową i Radosną  w Giszowcu 

 

W trakcie XXXII sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące 

interpelacje radnych: 

1/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie udostępnienia obiektów  

    sportowych mieszkańcom Katowic. 

2/ radnego Jerzego Paluchiewicza  w sprawie działań ułatwiających  

    porozumiewanie się osób  niedosłyszących załatwiających sprawy w Urzędzie  

    Miasta. 

3/ radnego Adama Depty w sprawie remontu ulicy Szyb Wodny w Katowicach  

    - Janowie. 

4/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie: 

1. rozpatrzenie możliwości postawienia zestawów kontenerów do selektywnej  

    zbiórki śmieci na ulicy Kłodnickiej w  Katowicach – Ligocie. 

2. rozpatrzenia możliwości zamontowania słupków na chodniku przy ulicy  

    Pomorskiego  w dzielnicy Podlesie w Katowicach.  

 

5/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie:  

1. zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej nr 177 lub uruchomienia  

    dodatkowego połączenia obejmującego ulice Techników w dzielnicy  

    Dąbrówka Mała,  

2. ustawienia dwóch wiat  przystankowych na przystankach linii autobusowej nr  

    177 przy ulicy Techników w dzielnicy Dąbrówka Mała,  

3. uporządkowania pasa zieleni ciągnącego się wzdłuż ulicy Szopienickiej od  

    strony prostopadłych ulic Krawczyka, Św. Anny oraz Janowskiej, 

4. ustanowienia strefy zamieszkania oraz ograniczenia prędkości poprzez  

    zastosowanie progów zwalniających na osiedlu Nikiszowiec, 

5. zwiększenia liczby punktów świetlnych w dzielnicy Nikiszowiec- Janów, 

6. wyznaczenia miejsca na zbiórkę  odpadów wielkogabarytowych w dzielnicy  

    Nikiszowiec. 
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie  

1. podniesienia wartości punktu do 6 zł dla pracowników administracji. 

2. budowy ekranów akustycznych zabezpieczających mieszkańców przed  

    hałasem. 

3. legalności i dopuszczalności sprzedaży środków odurzających w sklepie  

    „Smile  shop” ul. Plebiscytowa 12 w Katowicach 

 

2/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

1. organizacji XVIII „Dni Dębu” w związku z 710 rocznicą istnienia Dębu,  

    najstarszej dzielnicy Katowic, 

2. możliwości instalacji oświetlenia w parku przy ul. Gliwickiej. 

 
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Marzeny Sontag w sprawie: 

1. składowania i wywózki odpadów wielkogabarytowych, 

2. naprawy chodników  miejskich w rejonie ul. Rolna, Wozaków, Grzyśki,  

    Kredytowej, Hetmańskiej  i Adwentowicza, 

3. oczyszczenia, udrożnienia i konserwacji koryta rzeki Kłodnica, 

4. uruchomienia nowego połączenia autobusowego.  

 

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

1. przyznania środków pieniężnych dla Policji na fundusz zadaniowy  

    i motywacyjny na 2009r., 

2. zrealizowania na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela  

    Makuszyńskiego w Katowicach wybudowania przewiązki łączącej dwa   

    oddzielne budynki szkoły oraz budowę sali gimnastycznej,  

3. usunięcia śmieci z okolic ulic Leśnego Potoku i ul. Zamkowej na wysokości  

    nr 18 oraz terenu ogródków działkowych na wysokości wiaduktu, 

4. uzupełnienia oświetlenia wskazanych na dołączonych mapkach miejscach. 

 
3/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

1/ kursów autobusów linii „O” oraz „50”, 

2/ stworzenia bezpiecznego przejścia na ul. Granicznej.  

 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie:  

1. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wyjeżdżających z ulicy Partyzantów  

    w ulicę Panewnicką, 

2. informacji dotyczącej uzasadnienia wykonania z różnych materiałów ciągów  

    chodnikowych wzdłuż ulicy Panewnickiej. 

 

5/ radnego Adama Depty w sprawie  podjęcia działań zmierzających do  
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    zabudowy na ulicach Nikiszowca tzw. ograniczników  prędkości. 

6/ radnego Jerzego Forajtera, Adama Depte i Dariusza Łyczko w sprawie  

    przyznania środków na wybudowanie nowoczesnej hali sportowej o lekkiej  

    konstrukcji przy Zespole Szkól Zawodowych nr 3 im. A. Kocura  

    w Katowicach. 

7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozwiązania problemu przeciekającego  

    dachu w budynku przy ulicy Warszawskiej 35 w Katowicach, będącego 100%  

     własnością miasta Katowice. 

8/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie uregulowania ruchu drogowego na ul.  

    Policyjnej w odcinku ul. Świerkowej do ul. Wojska Polskiego. 

9/ radnego Marcina Krupy w sprawie ograniczenia zatrzymywania się  

    i postoju na ul. Wspólnej w Katowicach – Piotrowicach. 

10/ radnego Dawida Kostempskiego w sprawie poprawy akustyki w hali  

      Ośrodka Sportowego „Szopienice – ul. 11 Listopada” w Katowicach.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stronach internetowych Biuletynu 

Informacji Publicznej nie będą umieszczane interpelacje zawierające dane 

osobowe osób trzecich, jeżeli nie będzie oficjalnej, pisemnej zgody tych osób.  

 

Punkt 24 Zapytania radnych. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała o dalsze losy opuszczonego od czterech lat 

budynku po dawnej Przychodni Dziecięcej przy ul. Uniwersyteckiej. Nie 

stanowi to dobrej wizytówki miasta.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że budynek zajmuje jeden lokator. 

Miał on tam zagwarantowane mieszkanie służbowe, którego nie chce opuścić. 

Od lat toczą się procesy sądowe w sprawie wykupu tego lokalu.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy nie wiedziano o tym wcześniej i nie 

można było podjąć odpowiednich kroków, w momencie kiedy budynek 

opuszczała przychodnia.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zaproponowano lokatorowi 

mieszkanie zamienne. Niestety sąd w jednaj ze spraw orzekł na jego korzyść  

i aktualnie sprawa jest w instancjach odwoławczych.   

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała o możliwość montażu lamp na skrzyżowaniu  

ulic Szarych Szeregów  i Armii Krajowej. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przyjrzy się sprawie, aczkolwiek 

niedawno przy ulicy Szarych Szeregów wymieniano całe oświetlenie, włącznie  

z rozetą oświetleniową na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów. 
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Radny Ryszard Willner - Paster zapytał czy można przekazać budynek przy 

ul. Kossutha na potrzeby Policji.  
 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że są takie plany nowej lokalizacji 

Komendy Miejskiej Policji. Wynika to z rozproszenia niektórych służb, ponadto 

nowe zadania Komendy Wojewódzkiej powodują konieczność pozyskiwania 

nowych pomieszczeń kosztem Komendy Miejskiej.  

Nowy obiekt  wymaga znacznych nakładów.  Należy dokonać w nim remontu  

i utylizacji azbestu, co pociągnie za sobą dość znaczne koszty. Prawdopodobnie 

obiekt ten zostanie przekazany na rzecz Skarbu Państwa i takie czynności już 

zostały podjęte.  

 

Radna Izabela Kminikowska zwróciła się z prośbą o uruchomienie, czy też 

przywrócenie dodatkowej linii tramwajowej nr 13 na ulicy Gliwickiej. Obecnie 

na tej trasie jeżdżą linie 7 i 20. Linia nr 7 obsługiwana jest dodatkowo tylko 

przez jeden wagon. Powoduje to wielki ścisk. Radna zapytała także czy po 

modernizacji tej linii nie można by uruchomić chociaż jednego składu nisko 

podłogowego, gdyż ludzie starsi oraz niepełnosprawni mają problem  

z wsiadaniem do tramwaju.  
 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że raczej nie. Mamy poważny kryzys  

w zakresie finansowania komunikacji miejskiej. Jeszcze trzy lata temu wydatki 

miasta na komunikacje zamykały się kwotą 23 mln zł. Obecnie jest to kwota 50 

mln zł. Wynika to z konieczności modernizacji i odtworzenia. Obecnie miasto 

przymierza się do optymalizacji linii, po to aby zaoszczędzić i nie dublować 

linii. Być może w ramach tego procesu uda się przeprowadzić reorganizację. 

Zwiększenia linii i ich częstotliwości nie przewiduje się. Muszą zostać 

zrealizowane najważniejsze inwestycje, które także przysporzą miastu 

wydatków bieżących.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała co ze składami nisko podłogowymi. 

Ludzie starsi nie mogą wejść do tramwaju, zwłaszcza, że na ul, Gliwickiej 

brakuje wysepek tramwajowych.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nisko podłogowe tramwaje wymagają 

przystosowania torowisk. Główne nakłady w ostatnich latach zostały 

przeznaczone na infrastrukturę katowicką. Nie jest to akceptowane przez inne 

miasta z KZK GOP. Wpływa bowiem  to na wartość amortyzacji, koszty 

utrzymania i stawki. Płacą za to wszystkie miasta zrzeszone w KZK GOP.  

W kwocie  650 mln zł przewidzianych na cały projekt inwestycyjny, 250 mln zł 

przewiduje się przeznaczyć na miasto Katowice.  
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Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że kilka miesięcy temu Rada Miasta 

podjęła uchwałę o dzierżawie 8 tys. metrów kwadratowych na Dolinie Trzech 

Stawów z przeznaczeniem na restaurację grecką „Hellas Tawerna”. Pan 

Prezydent podobno nie porozumiał się co do umowy z inwestorem. Radny 

zapytał czy ta sprawa jest zamknięta oraz czy nie należałoby podjętej przez 

Radę Miasta uchwały uchylić, tak by mieszkańców nie straszyła wizja tej 

restauracji w Dolinie Trzech Stawów.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że potencjalny najemca nie przyjął 

warunków przedstawionych przez miasto. Miasto przygotuje stosowny projekt 

uchwały uchylający poprzednio podjętą uchwałę Rady. Należy jednak wcześniej 

rozeznać, czy tam ma nic nie powstać, czy też można dopuścić pewne funkcje 

restauracyjne. Wrócimy więc do sposobu zagospodarowania tego terenu. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował za zajęcie stanowiska przez 

Prezydenta zgodnego z wolą osób biorących udział w dyskusji na temat nie 

wyrażania zgody na lokalizację obiektu gastronomicznego w Dolinie Trzech 

Stawów.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy jest możliwe aby Pan Prezydent wyszedł  

z inicjatywą  utworzenia parkingu w okolicach Urzędu Wojewódzkiego,  

w którym brałby udział Urząd Wojewódzki i Marszałkowski. Obecnie parkingi 

pod pomnikiem Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego zajmują 

urzędnicy okolicznych Urzędów, natomiast petenci nie mają takiej możliwości. 

Czy nie można by zapewnić innych parkingów dla urzędników dojeżdżających 

do pracy i blokujących wymienione parkingi przez czas pracy urzędów.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przy przygotowywaniu specyfikacji dla 

parkingu podziemnego przy ul,. Dworcowej opracowane zostało poszerzenie 

strefy  o Plac Chrobrego. Została zlecona aktualizacja mapy do celów 

projektowych.  

Są inwestorzy zainteresowani realizacją takich parkingów. Miasto chce 

przygotować procedurę koncesjonowania nie tylko budowy i eksploatacji  

parkingów podziemnych, ale także parkingów przyulicznych. Jest już złożone 

studium wykonalności.  

 

Radny Adam Warzecha podniósł kwestie, które wyraził już wcześniej  

w formie wniosków do Pana Prezydenta i na które uzyskał odpowiedź 

pozytywną. 

Radny zapytał czy są one rzeczywiście realizowane, czy też chodziło jedynie  

o udzielenie pozytywnej odpowiedzi radnemu.   

Pierwsza kwestia dotyczy uregulowania nielegalnego handlu przy Placu 

Szewczyka w Katowicach oraz uporządkowania ruchu samochodowego na ulicy 
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3 Maja. Ponadto radny zapytał o termin wybudowania zadaszonego, 

bezpiecznego przystanku na pętli przy ul. Łącznej w Katowicach Zawodziu. 

Kolejne pytanie dotyczyło wyremontowanej niedawno ulicy Mariackiej.  

W związku z tym, że zastosowano na niej materiał do wykładania chodników 

wchłaniający substancje smoliste, radny zapytał czy rozważa się zakaz zakazu 

wjazdu i wprowadzenie zezwoleń na parkowanie dla ruchu lokalnego.   

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że bez stałych patroli Straży Miejskiej i bez 

zdalnie sterowanych słupków ograniczających ruch, nie ma szans powodzenia 

zakaz wjazdu. Podobnie jest na ul. 3 Maja. Tylko mechaniczna blokada może 

wyeliminować ruch na tych ulicach. Planuje się także zainstalowanie kamer.  

Co do przystanku na Zawodziu, to dotychczasowa koncepcja przebudowy linii 

tramwajowych wiązała się ze znacznymi kosztami. Z tego powodu działania 

zostały wstrzymane. Być może uda się coś zrobić w tym temacie znacznie 

mniejszym kosztem. Linie tramwajowe na tym odcinku są przewidziane do 

modernizacji. Znaczna część ma być sfinansowana w ramach kontraktu 

wojewódzkiego. Dalsza modernizacja w kierunku Sosnowca ma się odbywać  

w ramach projektu unijnego. 

Jeżeli chodzi o nielegalny handel przy Placu Szewczyka, to problem na bieżąco 

rozwiązują patrole Straży Miejskiej.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że podjęto dość intensywną akcję 

prowadzoną przez służby Policji i  Straży Miejskiej, co w znaczny  sposób 

ograniczyło nielegalny handel. Jedynie stałe kontrole Straży przynoszą efekty.  

 

Radna Bożena Rojewska w związku z rocznicą 90-lecia odzyskania 

niepodległości oraz 70 –tą rocznica śmierci Wojciecha Korfantego, która 

przypada w przyszłym roku, stwierdziła, że można je uczcić w różny sposób. 

Radna  zasugerowała, że miasto posiadając „perełkę” w postaci budynku 

Przedszkola nr 33, w którym mieszkał Wojciech Korfanty,  może np. dokonać 

modernizacji obiektu, ze względu na jego bardzo zły stan techniczny.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie przewiduje się takiego remontu. Są 

bowiem realizowane określone w przyszłorocznym projekcie budżetu inne 

remonty, szczególnie obiektów szkolnych.  

W przyszłym roku miasto koncentrować się będzie na obchodach 70-tej 

rocznicy wybuchu II wojny Światowej. Będą się one odbywać w Gdańsku, 

Warszawie i Katowicach. Uczestniczyć w ich organizacji będzie Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że jeżeli wkrótce nie przystąpi się do 

remontu wspomnianego budynku, to może dojść do katastrofy budowlanej,  

a jest to zabytek klasy „O”. 
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Radna Halina Kańtoch zapytała jakie są plany co do parkingu położonego  

w sąsiedztwie Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej?.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zakończyły się wszystkie spory sądowe. 

Jest zainteresowany inwestor, który przewiduje trzy, cztery poziomy garaży 

podziemnych, galerie handlowe i biura.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o obecny etap planowanej budowy 

Kąpieliska w Brynowie.  
 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w styczniu 2009r. miasto uruchomi 

procedurę wyboru inwestora.  
 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że odbyło się forum dla 

inwestora, na którym wystosowano zaproszenie do 350 potencjalnych 

inwestorów z branży z całego świata. Firma będąca doradcą miasta w tym 

zakresie prowadzi obecnie rozmowy indywidualne. Styczeń 2009r. to czas 

planowany dla rozmów indywidualnych z udziałem przedstawicieli miasta. 

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie partnera do spółki 

celowej. 

 

Radny Ryszard Willner-Paster w związku z likwidacją Huty Szopienice 

poprosił o mapę odpadu poprodukcyjnego, który powstał na przestrzeni lat. 

Radny zapytał kto sfinansuje rewitalizację w otoczeniu Huty. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że miasto monitoruje sprawę.  

Syndyk obiecał, że w trakcie pozyskiwania środków, zostanie uruchomiony 

proces rewitalizacji tego terenu. 

 

Punkt 25 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 20 listopada 2008r. do Biura 

Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pana A Ż z dnia 19 listopada 2008r., w 

załączeniu do którego dołączono dwie kserokopie pism z dnia 15 listopada 

2008r. oraz 17 listopada 2008r., których adresatem jest Prezydent Miasta 

Katowice. 

W przedmiotowym piśmie Pan A Ż zwrócił się z prośbą o nadzór nad 

odpowiedzią na ww. pisma. Przewodniczący wystąpił do Pana Prezydenta  

o poinformowanie go kopią odpowiedzi udzielonej Panu A. Ż, a sprawa  została 

przekazana do wiadomości Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 

Katowice. 



  Strona 26 protokołu 

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał odpis wyroku NSA z 18 września 

2008r. oddalającego skargę kasacyjną w sprawie ze skargi Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach 

 

Punkt 26 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter wobec wyczerpania 

porządku obrad XXXIII sesji Rady, zamknął jej obrady o godz. 15.25. 

 

Protokołowała:       Prowadzący obrady: 

            Przewodniczący  

                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                   Jerzy Forajter  


