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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXV sesji. 

 

Data sesji:  5 styczeń 2009 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.30. 

Godzina zakończenia sesji: 15.40. 

Numery podjętych uchwał: XXXV/738/09 – XXXV/742/09 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radny Adam Warzecha i radna Stanisława Wermińska  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka  

                                                     
Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: brak  

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Zbigniew Przebindowski  

2/ Marzena Sontag  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 5 stycznia  2009: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

obowiązujących na obszarze działalności Rewital Sp. z o.o. na terenie miasta 

Katowice, w  okresie od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r.”  

6. Rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  miasta 

Katowice, na okres od dnia 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r.” 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 

zasobu Miasta Katowice nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 

Kopalnianej 6 za cenę 2.900.000,00 zł.  

7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność  

      miasta Katowice.  

7b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Radnego Józefa   

     Zawadzkiego na działalność  Rady Miasta Katowice.  

8. Interpelacje. 

9. Zapytania radnych. 

10. Komunikaty i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXV sesji Rady 

Miasta. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną,  Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

Wiceprezydenta Leszka Piechotę, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów 

oraz jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów  

i Rad Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych 

na dzisiejszą sesję. 

Prowadzący obrady  na podstawie listy obecności, stwierdził, że na sali jest 

wymagane quorum, tj. 26 radnych. 
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ radnego Adama Warzechę  

2/ radną Stanisławę Wermińską  

Rada Miasta Katowice w głosowaniu jednogłośnym, przy 29 głosach „za”, 

przyjęła zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Szpyrkę. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

W trybie § 4 ust. 4 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice, 

stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2004r., nr 14, poz. 539) Przewodniczący Rady wniósł  o uzupełnienie porządku 

obrad dzisiejszej sesji poprzez: 

1/ dopisanie punktu 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przejęcia 

    pojazdu na  własność miasta Katowice. 

Zmiana została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

2/ dopisanie punktu 7b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi  

     Radnego Józefa Zawadzkiego na działalność Rady Miasta Katowice.  

Zmiana została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Radna Bożena Rojewska złożyła wniosek o zdjęcie punktu 7 dot. rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Miasta 

Katowice nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 za 

cenę 2.900.000,00 zł. z porządku obrad. Cena została obniżona autopoprawką 

do 2.500.000 zł. W związku z tym miasto zaoszczędziło 400 tys. zł. Tym samym 

działka wynosi obecnie 149,73 % wartości operatu szacunkowego. W związku  

z tym Pan Prezydent może decyzję o zakupie wspomnianej działki podjąć 

samodzielnie, nie pytając o zgodę Rady Miasta. Komisja Rozwoju i Promocji 

Miasta wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, ale nie wszyscy radni 

byli „za”. Wiele aspektów sprawy jest niedomówionych i niedopracowanych. 

Miasto miało dwa lata czasu na negocjacje, począwszy od czasu porozumienia 

pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim. 

Radna nie uzyskała satysfakcjonujących odpowiedzi na zadawane pytania.  

Uważa, że miasto mogło tę działkę kupić dużo taniej. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek podtrzymał wniosek Prezydenta  
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o uwzględnienie sprawy w dzisiejszym porządku obrad sesji. Przypomniał, że 

pierwszy operat szacunkowy opiewał na kwotę 1 mln 079 tys. zł. Po 

poprawkach jego wartość jest inna tzn. 1 mln 669 tys. zł. Gdyby to 

porównywać, to jest 200 % różnica w cenie oferowanej przez właściciela działki 

w stosunku do ceny operatu.  

 

Radna Bożena Rojewska zgodziła się, że są dwie wyceny. Pierwsza, która 

opiewa na cenę 1 mln 079,296 tys. zł. Drugi operat szacunkowy również został 

wykonany na wniosek miasta w 2008r, i od tej ceny liczymy 150%. Wycena 

zrobiona została przez tego samego rzeczoznawcę.  

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że na poprzedniej sesji Rada Miasta 

podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 

lub na czas oznaczony. §  2 pkt 1 w/w uchwały stanowi, że Pan Prezydent może 

nabywać nieruchomości bez zgody Rady za cenę nie przekraczającą 150 % 

wartości określonej w operacie szacunkowym. Tym samym w momencie kiedy 

w takiej sytuacji to Rada Miasta podejmie uchwałę, może być problematyczne 

przy nadzorze Wojewody Śląskiego. Rada bowiem wchodzi tu w uprawnienia 

Prezydenta.  

Radna stwierdziła, że w związku z tym także będzie za zdjęciem punktu 7  

z porządku obrad.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że Pan Prezydent może 

samodzielnie podjąć decyzję, ale nie musi. Może wystąpić o zgodę do Rady 

Miasta przyjmując wartość nieruchomości powyżej ceny operatu.  

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła o wyjaśnienia mecenasa Jerzego 

Biegalskiego.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jak to jest, że w sprawie tego samego terenu są 

dwa różne operaty szacunkowe. Raz jest to 1 mln zł, za drugim razem 1 mln 600 

tys. zł.  

 

Wiceprezydent  Józef Kocurek wyjaśnił, że obie wyceny były wykonywane 

przez tego samego rzeczoznawcę. Ze względu na uwagi właściciela cena  

została zweryfikowana. 

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że w związku z aktualizacją ceny wzrosła 

w ogóle możliwość zakupu tej działki przez miasto Katowice. Radny zapytał 

czy  jeżeli wycena wzrosła o 600 tys. zł, to te 150 % automatycznie podniosło 

cenę wartości gruntu?.  
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Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że całej nieruchomości.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że ponieważ zbliżamy się do 

głosowania zmiany w porządku obrad, zapytał jaka to większość głosów 

zadecyduje o zdjęciu, bądź nie tego punktu. Poprosił o wykładnie prawną Pana 

Przewodniczącego.  

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że przed głosowaniem wniosku przypomni 

zasady głosowania zmian w porządku obrad sesji.  

 

Prowadzący obrady poprosił o opinię prawną dotyczącą rzekomej niespójności 

pomiędzy uchwałą o zasadach gospodarowania nieruchomościami,  

a proponowaną dzisiaj do rozstrzygnięcia uchwałą  w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie do zasobu Miasta Katowice nieruchomości położonej w Katowicach 

przy ul. Kopalnianej 6. 

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Jerzy Biegalski stwierdził, że ze względu na 

to, iż nie zna podawanych wcześniej przez radnych operatów, nie może wydać 

opinii. Musi zapoznać się z dokumentami.  

 

Prowadzący Rady  zapytał czy w świetle uchwały Rady o zasadach 

gospodarowania, która stanowi, że do 150 % decyzję może podjąć Prezydent,  

czy też jak twierdzi Pani radna Kańtoch, decyzję  podejmuje  Prezydent. 

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Jerzy Biegalski stwierdził, że nie ma przed 

sobą tej uchwały. Musi ją przeczytać.  

 

Przewodniczący Rady o godz. 14.00 ogłosił przerwę.  

O godz. 14.20 wznowiono obrady. 

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Jerzy Biegalski stwierdził, ze Pani radna 

Kańtoch powoływała się na uchwałę XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice  

z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zadań nabycia, zbycia  

i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała ta w § 4 stanowi, że 

wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. Do dnia dzisiejszego nie została ona 

ogłoszona, więc jeszcze nie obowiązuje.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że w takim razie wciąż obowiązuje 

uchwała nr XLIX/524/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 16 lutego 1998r.  

w sprawie określenia kierunków polityki miasta w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami, zasad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
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wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. W tej uchwale także 

mamy możliwość, że Pan Prezydent ma prawo  nabyć taką nieruchomość, po 

zasięgnięciu opinii dwóch Komisji, tzn. Komisji Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Komisji Skarbu. Wynika to z zapisu §  2 pkt 3 b/ który stanowi, że „... za 

cenę wyższą, wynoszącą jednak nie więcej niż 150 % wartości określonej przez 

biegłego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Komisji Rozwoju 

Miasta”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy przy obecnym stanie prawnym Rada 

musi czy może podjąć omawianą uchwałę. 

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Jerzy Biegalski wyjaśnił, że Rada Miasta 

może podjąć taką uchwałę.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że z powodu tego, iż sprawa ma cel 

publiczny, nie wyobraża sobie aby podejmować ją samodzielnie. Z uwagi na 

kwestie wycen, nie podejmie takiej decyzji. Gdyby uchwała nie została podjęta, 

konieczne będzie zlecenie kolejnej wyceny.  

 

Prowadzący obrady przypomniał, zgodnie z prośbą radnego Marka 

Szczerbowskiego, art. 20, ust. 1a  ustawy o samorządzie gminnym, który 

stanowi „ Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady”. Bezwzględna liczba głosów  

w Radzie Miasta Katowice wynosi 16 osób. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Bożeny 

Rojewskiej o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 Rozpatrzenie projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Miasta Katowice 

nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 za cenę 

2.900.000,00 zł.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej ustawowej większości głosów, w wyniku 

głosowania 12 głosów „za”, 15 głosów przeciwnych i brak głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

Punkt 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf  

                dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  

                ścieków, obowiązujących na obszarze działalności Rewital Sp.  

                z o.o. na terenie miasta Katowice, w  okresie od 1 lutego 2009r. do  

               31 stycznia 2010r.”  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXV/5/08. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha 

poinformował, że Komisja na  posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 
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projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXV/738/09/ 

 

Punkt 6 Rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie „Taryf dla zbiorowego 

               zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla   

               miasta Katowice, na okres od dnia 1 lutego 2009r. do 31 stycznia  

               2010r.” 

 

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

 

Wiceprezydent Leszek Piechota zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.  

W tytule, po przecinku należy dopisać: „opracowane przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.”. 

Przedstawione taryfy zostały poddane kontroli przez Wydział Audytu. Ze 

względu na przepisy ustawy nie budzą one zastrzeżeń. Uwzględniają wymogi 

formalne i merytoryczne. 

 

Radny Adam Warzecha  stwierdził, że taryfy zaproponowane przez RPWiK  

w roku bieżącym wzrosną o 25,3 %. Jest to najwyższa podwyżka taryf od lat. 

Co istotne podwyżka ta nie jest podyktowana wzrostem cen wody, lecz 

wzrostem cen taryf związanym  z odprowadzaniem ścieków. Rozmowy na ten 

temat prowadzone były od 21 listopada 2008r. Wypracowano pewien zasób 

ustaleń, które niestety nie mogą być obecnie zrealizowane, a które z pewnością 

wpłynęłyby na obniżenie cen wody i odprowadzania ścieków. Chodzi tu 

głównie o koszty, które zależne są od miasta, czyli podatki i opłaty lokalne, 

koszty przeszacowania majątku wnoszonego przez miasto do spółki Katowicka 

Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna stanowiące koszt czynszu 

dzierżawnego, który RPWiK musi uwzględnić przy  kalkulowaniu  taryf. 

Wydaje się, że uzgodniono obszary, które mają szansę realizacji w roku 2010. 

Ubolewanie wynika z faktu, że rozmowy rozpoczęły się zbyt późno i obecnie 

Rada Miasta nie jest w stanie wnieść do nich żadnych  istotnych poprawek. 

Stało się tak także w związku ze stanowiskiem Prezesa RPWiK , który nie 

podjął decyzji o wycofaniu wniosku taryfowego w ten sposób, aby Rada Miasta 

miała możliwość wprowadzenia zmian i w statucie Spółki Katowicka 

Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna  i ograniczenia opłat oraz podatków 

lokalnych. Dlatego też Rada Miasta została postawiona „pod ścianą”. Ustawa o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie daje Radzie 
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żadnej możliwości politycznej zgody bądź nie zatwierdzenia taryf wodno- 

ściekowych. Istnieją przykłady miast, także w naszej aglomeracji, które w ogóle  

nie zajmują się sprawami taryf, a pomimo tego one obowiązują. Istotnym celem, 

do którego powinniśmy doprowadzić jest ograniczenie wzrostu cen wody w 

mieście. Z tego powodu będziemy dążyć do połączenia spółek KIWK-i  i 

RPWiK. System, który obecnie funkcjonuje w mieście sam w sobie generuje 

bowiem  koszty. Nie jest to sytuacja, którą na dłuższą metę można utrzymać w 

przyszłości. Wyrażamy także wątpliwości, czy przy proponowanym wzroście 

cen w ramach obowiązującego obecnie systemu, zostanie zachowana zasada 

akceptowalności społecznej zapisana w memorandum finansowym na realizację 

projektu „Katowice – oczyszczanie ścieków”, który finansowany jest  ze 

środków funduszu spójności. 

Jako radni Klubu PO nie jesteśmy w stanie poprzeć zaproponowanego projektu 

uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że na etapie opiniowania projektu 

uchwały dotyczącego zaopiniowania taryf zaproponowanych przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeanalizowano wszystkie 

składniki jakie składają się na wzrost cen. Najważniejszym z nich jest przyrost 

majątku, który generuje wysokość taryf o około 11 %. Rok 2009 będzie tym,  

w którym bardzo dokładnie przeanalizuje się wszystkie koszty. Nie można 

zatrzymać inwestycji, więc będą one nadal prowadzone. Będą one generować 

nowy majątek.  

Zakreślono pięć obszarów, nad którymi będziemy pracować.  

Są to m.in. połączenie dwóch spółek: RPWiK  oraz  KIWk-i. Może to nastąpić  

w połowie roku, czyli przy okazji zakończenia procesu podziału majątku 

RPWiK pomiędzy pięć gmin, oraz czas kiedy  KIWk-a przejmie w całości 

majątek wypracowany ze środków ISPA. Ponadto będziemy bardzo 

szczegółowo analizować podatek od budowli i sieci kanalizacyjnych, który 

obecnie wynosi 1,75, ale Rada Miasta przygotowując projekty około - 

budżetowe na 2010 może określić zdecydowane zmniejszenie tego podatku, aby 

nie generować kosztów po stronie przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego. 

Nowy majątek to także duży odpis amortyzacyjny. Również będziemy 

analizować czy zmniejszenie stawek amortyzacyjnych i wydłużenie okresu 

obowiązywania tych stawek może wpłynąć na taryfę, czyli ją obniżyć. Nie 

będziemy przeszacowywać majątku spółki. Mamy obecnie zapisy  

w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo Kanalizacyjnej, które obligują 

przeszacowanie majątku wnoszonego do spółki. Można zmienić umowę, 

poprzez wyeliminowanie tego zapisu, gdyż podnosi on „papierowo” wartość 

majątku. Kolejnym elementem wymagającym analizy będą opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, na stałe zajęcie pod infrastrukturę drogową i wodno-

kanalizacyjną. W okresie pół roku wszystkie wymienione wyżej obszary będą 



Miasta, poprosił Państwa S        ponownie na negocjacje ceny. Ostatecznie 
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monitorowane, tak aby znaczny przyrost majątku wodno- kanalizacyjnego nie 

skutkował kolejnym wzrostem cen przy kolejnym opiniowaniu taryf za wodę  

i odprowadzane ścieki.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 8 głosach „za”, 3 głosach sprzeciwu 

i 17 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXV739/09/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

               nabycie do zasobu Miasta Katowice nieruchomości położonej  

               w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 za cenę 2.900.000,00 zł.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXV/7/08 wraz  

z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynęła 

autopoprawka do projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek poinformował, że po ostatniej sesji Rady 

ustalono cenę  sprzedaży na 2.500.000 zł Cena ta została wprowadzona  

w autopoprawce do projektu uchwały. 

 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że w tytule uchwały oraz w § 1 projektu uchwały 

kwotę 2.900.000 zł  zamienia się na cenę 2.500.000 zł. 

 

Radna Bożena Rojewska przypomniała, że licząc od porozumienia zawartego 

pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta i Muzeum Śląskim 

miasto miało na negocjacje 2 lata. Cena za działkę mogła być o wiele niższa, 

zwłaszcza, że porozumienie zakładało, iż do roku mają być rozstrzygnięte 

wszystkie kwestie prawno-własnościowe, które mogły by utrudniać budowę 

nowego gmachu Muzeum Śląskiego. Radna pomimo wielokrotnie zadawanych 



pokopalnianych. Państwo S               po trzech tygodniach od
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w tym temacie pytań nie uzyskała jasnej odpowiedzi czy takie kontrole, 

wynikające z wyżej wymienionego porozumienia, były w ogóle 

przeprowadzane. Czy był przeprowadzany monitoring realizacji 

podejmowanych  działań. Chyba nie, skoro za negocjacje zabrano się dopiero po 

dwóch latach. 8 września 2005r. na uroczystej sesji Rady Miasta, radni oraz 

wszyscy obecnie zostali poinformowani, że Muzeum powstanie na terenach 

 tego momentu 

zakupili nieruchomość na ul. Kopalnianej. Konkurs na wykonanie koncepcji 

funkcjonalnej i przestrzennej został rozpatrzony w grudniu 2005r.  

Radna zapytała kiedy ten konkurs został ogłoszony? Z wyjaśnień Pana 

Prezydenta data ta bowiem nie wynika.  

 

Wiceprezydent  Józef  Kocurek wyjaśnił, że inwestorem całej inwestycji 

budowy Muzeum Śląskiego jest Marszałek Województwa Śląskiego. Wszelkie 

prace związane z przygotowaniem konkursu były prowadzone przez Marszałka.  

Pierwszy konkurs funkcjonalno-przestrzenny został unieważniony i rozpisano 

nowy konkurs, który zakończył się 15 czerwca 2007r. Na wiosnę 2008r. Urząd 

Marszałkowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji i od tego momentu 

ruszyła sprawa przygotowania terenu pod Muzeum. Miało ono powstać na 

terenie Kopalni, a działka która jest obecnie przedmiotem dyskusji znajduje się 

poza terenem Kopalni.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie ma to znaczenia, gdyż działka 

została zakupiona od Katowickiego Holdingu Węglowego. Do tej pory Radna 

nie uzyskała informacji za ile została ona zakupiona. Prawdopodobnie 

zakupiono ją za około 150 tys. zł. Były więc duże zaniedbania urzędnicze, 

biorąc pod uwagę zapisy samego porozumienia, które stanowiło, że w ciągu 

roku  miały być uregulowane wszystkie sprawy własnościowe.  

 

Radny Michał Jędrzejek wyjaśnił, dlaczego na początku sesji namawiał 

kolegów radnych do zdjęcia omawianego obecnie punktu z porządku obrad 

sesji. Niedawno, kiedy miasto Katowice zakupywało od Tramwajów Śląskich 

ziemię na rzecz nowej bazy PKM, to radni, którzy obecnie byli za tym aby 

omawiany teraz punkt zdjąć z porządku obrad, byli wówczas za tym aby tego 

typu sprawy pojawiały się podczas sesji Rady Miasta, gdyż chcą mieć na to 

wpływ. 

Należy sobie jasno powiedzieć, że kupno przez miasto działki za kwotę 

2.500.000 zł to nie jest rodzaj żadnego sukcesu, a wręcz przeciwnie wielka 

porażka. Jest kontrowersyjny terminarz, gdyż już w 2004r. było wiadomo, że  

w tych okolicach powstanie Muzeum Śląskie, a w 2006r. było już na pewno 

wiadomo, że ono powstanie. Widać więc w sprawie  naprawdę duże 

zaniechania. Powstaje pytanie co strona prezydencka ma zamiar zrobić, aby 

takie sytuacje nie miały już więcej miejsca. Wszyscy obecnie wiedzą o tym ,że 
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uchwałę trzeba podjąć. Osoby, które nabyły sporną działkę miały po prostu 

wiele szczęścia i zmysł do interesów.  

 

Radna Halina Kańtoch nie zgodziła się ze swoim przedmówcą, tzn. że radni 

muszą tę uchwałę podjąć. Radna powołała się na uchwałę dotyczącą kierunków 

polityki miasta w zakresie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  Pan Prezydent ma możliwość 

samodzielnego zakupu gruntów i „powinien dokończyć to co zaczął”. 

 

Radny Adam Warzecha poprosił o wyjaśnienie kilku spraw. Katowicki 

Holding Węglowy ustami swojego rzecznika kilkanaście dni temu podał 

informację, że podczas ogłaszania przetargu, w wyniku którego Państwo 

Sauerman nabyli grunt, taka propozycja została także złożona miastu. 

Nieruchomość ta miała zostać zbyta miastu za zaległości podatkowe. Druga 

sprawa dotyczy decyzji Pana Prezydenta z 22 grudnia ubiegłego roku, tzn. 

działki nr 105/2 również przy ul. Kopalnianej. Chodzi o działkę o powierzchni 

32 metrów kwadratowych zabudowanej garażem o powierzchni 16 metrów 

kwadratowych, którą miasto nabyło za kwotę 32 tys. zł. Pan Prezydent dokonał 

tej transakcji samodzielnie, bez pomocy Rady. Cena gruntu wynosi w tym 

przypadku tysiąc złotych, a nie trzy tysiące złotych. W związku z tym pojawiają 

się informacje, że wartość nieruchomości w tym obszarze należy odnosić do 

transakcji przeprowadzonej przez firmę ELSIKOR, co wydaje się nie na 

miejscu. Skoro bowiem można dokonywać  tak różnych transakcji, to oznacza 

to, że wartość nieruchomości w Bogucicach nie jest przesądzona.  

Radny zapytał także czy rozważano możliwość nabycia tej nieruchomości  

w związku ze spec ustawą, jako przypadkiem celu publicznego. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek zaprzeczył jakoby sporna działka była 

oferowana do sprzedaży przez Katowicki Holding Węglowy miastu. Takiej 

oferty w dokumentach nie ma. Miasto Katowice nie startuje do przetargów. Na 

podstawie pewnych zdarzeń w dniu 5 sierpnia 2005r. Prezydent Katowic 

skierował pismo do Prezesa Holdingu z prośbą o przekazywanie miastu 

informacji o majątku, które zamierza zbywać. Miało to dostarczyć miastu 

informacje o działkach związanych z celami strategicznymi miasta. 23 grudnia 

rzeczywiście podpisano akt notarialny na zakup garażu. Natomiast omawiana 

sprawa dotyczy obiektu biurowego z pełnym wyposażeniem i po modernizacji. 

Stąd ta różnica w cenie. Co do spec ustawy, miasto rozważało takie rozwiązanie. 

Ustawa ta może być  jednak wykonywana dopiero kiedy jest dokumentacja  

i następuje podział gruntu pod drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad, która stosuje tę ustawę na co dzień ma wiele kłopotów, gdyż 

właściciele często zasądzają propozycje wykupu i wygrywają sprawy, głównie  

z powodu różnic cen. Porównanie cen do ELSIKOR-a było pierwszym 

porównaniem cen przez właściciela działki. Cena wynosiła 8 tys. zł za metr 



 12 

kwadratowy, co stanowiło wartość ponad 6 mln zł. Miasto na to absolutnie nie 

wyraziło zgody.  

 

Radna Stanisława Wermińska przychyliła się do stanowiska wyrażonego 

przez radnego Michała Jędrzejka. Rozpatrujemy problem w dwóch aspektach. 

Jeden to aspekt wyższej konieczności, tzn. powstania Muzeum Śląskiego. Jest to 

rzecz nadrzędna. Innym aspektem jest nabycie nieruchomości, która osiągnęła 

taką wysoką cenę. Ze względu na fakt, że przez wiele lat Muzeum nie mogło 

powstać, należy traktować sprawę jako wyższą konieczność. W okresie 

międzywojennym społeczeństwo śląskie wybudowało gmach Muzeum i 

zgromadziło  do niego olbrzymie zbiory. Odbyło się to zapewne wielkim 

kosztem społecznym. Należy doprowadzić do tego aby odbudowa tego obiektu 

wreszcie mogła ruszyć.  

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że jest bardzo istotne aby mogła 

nastąpić realizacja Muzeum Śląskiego. W związku z tym wszystkie uwagi są 

cenne, natomiast należy pomóc Panu Prezydentowi podjąć tę decyzję i wesprzeć 

jego działania. Gdyby jakiekolwiek działania miały znamiona przestępstwa, to 

należy w dalszym ciągu je badać. Jednak nie można blokować celu nadrzędnego 

jakim jest budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że nie ma rozbieżności aby Panu 

Prezydentowi pomóc, a przede wszystkim aby pomóc mieszkańcom miasta  

w powstaniu na terenie Katowic tak ważnej inwestycji. Jest to marzenie wielu 

pokoleń Ślązaków. To, że Muzeum Śląskie mieści się obecnie w budynku 

dawnego Hotelu Grand, jest pewnym nieporozumieniem Należy przyjąć, że jest 

to tymczasowa siedziba tej instytucji. Główna wątpliwość bierze się z pytania 

jak jest możliwe ogłoszenie konkursu, w którym dysponujemy określoną działką 

oraz  terenem i nagle okazuje się, że projekty które uzyskują pozytywną opinię 

sądu konkursowego wymagają dodatkowego nakładu ze strony miasta. Radny 

przypomniał, że przecież miasto nabyło nieruchomość po byłej Kopalni 

Katowice, od Holdingu. Podjęliśmy uchwałę o dopłacie w kwocie 750 tys. zł. 

aby zamiana nieruchomości była dla Katowickiego Holdingu Węglowego 

opłacalna. Stąd też pojawiają się wątpliwości. Nie wynika to z podejrzeń  

o zaniedbania ze strony służb miejskich, tylko prostego wyjaśnienia faktów. Kto 

podjął taką decyzję? Na jakich zasadach ogłoszono konkurs? Czy w ogłoszeniu 

były wskazane konkretne działki, czy też nie zostały one wskazane? Jest 

generalna zasada dotycząca prakseologii, że w wątpliwościach nie wolno 

działać. Nie ma tu więc złej woli czy też podważania szczytnego celu jakim jest 

budowa Muzeum Śląskiego.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że działamy w obszarze publicznym. Lepiej 

byłoby „po cichu skupować grunty, a następnie ogłaszać konkursy”. W sferze 
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publicznej jest to jednak niedopuszczalne. Należy bowiem znać cel, dla którego 

się to robi. Jak pokazuje praktyka, nigdy nie było tak aby udało się 

zorganizować konkurs dla przestrzeni, których jesteśmy właścicielami. Tak było 

np. na obszarze Rondo-Rynek. Zgodnie z prawem, miasto starało się skupować 

nieruchomości i nie udało mu się wszystkiego wykupić. W związku z tym 

ogłoszono konkurs dla terenu, na którym właścicielami są zarówno podmioty 

publiczne jak i prywatne. Z zasady nie powinno się ograniczać architektów i 

urbanistów. Można jedynie  narzucać im pewne ramy. Podobnie było z ul. 

Mariacką oraz ulicami do niej przyległymi oraz ul. Dworcową. Tak jak ul. 

Mariacka oraz Dworcowa były własnością miasta, tak tylna Mariacka nie. 

Gdyby czekać na uregulowanie spraw własnościowych, to do dzisiaj nic nie 

można by na tym terenie zrobić, a przecież został on wyremontowany. W 

przypadku Placu Jana Pawła II oraz Placu Rady Europy miasto odstąpiło od 

konkursu, gdyż sytuacja prawna gruntów była tam bardzo skomplikowana. Co 

do ceny nieruchomości wynoszącej 2.500.000 zl, to należy wspomnieć, że na 

działce stoi obiekt o powierzchni 800 metrów kwadratowych, w dobrym stanie 

technicznym. Przeliczając cenę nabycia, z pominięciem gruntu, który miasto 

otrzymuje za darmo, wychodzi, że wspomniany obiekt, zdolny technicznie do 

użytkowania, nabywamy za cenę 6 tys. zł za metr kwadratowy. Nie tak dawno 

miasto sprzedało w Katowicach nieruchomość, przeznaczoną do kapitalnego 

remontu, za 6 tys. zł za metr kwadratowy. Obiekt Starego Dworca, po odliczeniu 

cen gruntowych, w rozliczeniu wyniósł także 6 tys. zł za metr kwadratowy. Nie 

porównujmy więc tych cen do ceny garażu. Prezydent stwierdził, że ubolewa, iż 

tyle miastu przyjdzie zapłacić, że nie było możliwości skorzystania z prawa 

pierwokupu i że w kilku przypadkach, w wyniku decyzji innych instytucji niż 

Urząd Miasta, nie udało się tego zrobić. Prezydent nie chce aby został tu 

wykrzywiony obraz rzeczywistości. Podano tu cenę nabycia spornej 

nieruchomości. Nikt nie mówi już o nakładach, które zostały tam dokonane. 

Oczywiście nie były one rzędu 1 mln złotych. Nie można porównywać więc cen 

nabycia nieruchomości do ceny garażu. Były bowiem inne transakcje, o których 

Prezydent wspomniał wcześniej, które cenowo były porównywalne. Oczywiście 

cena jest wysoka, ale z jednej strony mamy inwestycję wartą 250 mln zł i drugą 

wartą 2.500.000 zł Oczywiście można wstrzymać się z decyzją, można ją 

przeprojektowywać, zrobić drogę i wywłaszczać, tylko ile to wymaga czasu. 

Chodzi tu więc o wagę planowanej inwestycji.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że bardzo ją cieszy, iż Pan Prezydent jest 

przekonany do swoich działań. „Radni będą Pana do tego zachęcać”. To nie 

chodzi o to, czy Muzeum Śląskie ma powstać, czy nie. Taka wola została już 

bowiem dawno wyrażona. Po raz pierwszy kiedy Rada Miasta wyraziła zgodę 

na nabycie przez Muzeum Śląskie nieruchomości na terenie ul. Ceglanej i Wita 

Stwosza w 2002r.. Następnie po raz drugi w 2004r., Rada Miasta Katowice 

podjęła uchwałę o dopłaceniu do działki kwoty 750 tys. zł. W związku z tym 
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całość kwoty na jaką Rada udzieliła zgody to kwota 3 mln 250 tys. zł. Licząc 

obecne ceny nieruchomości, można przyjąć, że jest to około 4 mln zł. Nie jest to 

więc kwestia tego, że Rada Miasta czegoś nie chce. „Ma Pan Jako Prezydent 

możliwość podjęcia decyzji samodzielnie. Jest Pan do tego przekonany. Nie 

należy więc rozdzielać tej decyzji na 31 radnych”.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi na pytanie 

kiedy został ogłoszony konkurs. Pan Prezydent Kocurek potwierdził bowiem,  

że takie rozstrzygnięcie odbyło się w grudniu 2005r. Radna przypomniała, iż 

8 września 2005r. już było wiadomo, iż na tym terenie powstanie Muzeum. Było 

także wiadomo, że przez ten teren będzie przebiegała droga.   

Radna nie uzyskała także odpowiedzi dlaczego w okresie 2006-2008, czyli od 

momentu podpisania umowy, nie doszło do żadnych negocjacji odnośnie zakupu 

działki. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zgodnie z informacją, która została radnej 

przekazana, 30 października 2006r, Urząd Marszałkowski ogłosił 

międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną nowego gmachu 

Muzeum Śląskiego oraz zagospodarowania części terenu byłej Kopalni 

„Katowice”. Prezydent poprosił o nie wracanie do konkursu urbanistycznego, 

gdyż było przy tym wiele emocji, a sprawa w zasadzie została „wyrzucona do 

kosza”. Jest to bowiem celowe wprowadzanie w błąd radnych. 30 października 

2006r. przy ogłaszaniu konkursu nie były znane przesądzenia. Przywoływanie 

zapisów planu, który nie został uchwalony jest nieporozumieniem. Kwestia 

układu drogowego. 14 października 2008r. wobec bezskuteczności uchwalenia 

poprzedniego planu, z uwagi na to, że projektanci nie uwzględnili uwag Urzędu 

Marszałkowskiego postanowiono zaniechać prace. W tym dniu rozstrzygnięto 

więc przetarg na prace projektowe dla układu drogowego. Wówczas SARP -

Katowice otrzymał zlecenie opracowania układu drogowego. Wówczas więc 

dopiero nastąpiło przesądzenie o konieczności nabycia działek i nastąpił 

przetarg na wybór Biura Projektowego. Jest nim firma „Mosty”.   

 

Radna Bożena Rojewska potwierdziła, że w piśmie Prezydenta jest mowa  

o konkursie z 30 października 2006r. Był to już jednak konkurs na koncepcję 

architektoniczną po którym powinien być znany teren, na którym Muzeum ma 

powstać. Mówimy również o 7 grudnia 2005r, czyli dniu  rozstrzygnięcia 

konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej nowego 

Muzeum Śląskiego. Jest tu więc podana informacja na temat rozstrzygnięcia 

tego konkursu, a nie jego ogłoszenia, co Radna wyraźnie podkreśliła.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że mamy obecnie taką sytuację. Mamy  

w mieście działkę o wartości określonej przez rzeczoznawcę, podanego z listy 

Wojewody, na poziomie 1 mln 600 tys. zł. Mamy wszyscy świadomość tego, iż 
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działka ta jest konieczna dla potrzeb budowy Muzeum Śląskiego. Jeżeli są 

wątpliwości co do toku prowadzenia sprawy do dnia dzisiejszego, który 

doprowadził do konieczności podjęcia decyzji w postaci uchwały Rady Miasta, 

przy deklarowanej zgodzie co do konieczności budowy tego gmachu, to należy 

ten krok wykonać. Wątpliwości można próbować rozwiać np. poprzez zlecenie 

Komisji Rewizyjnej dokładne prześledzenie kalendarium, czy też aspektów 

sprawy budzących wątpliwości. Nikt jednak nie jest na tyle odważny aby 

powiedzieć, że  nie kupujemy spornej działki i tym samym uniemożliwiamy 

budowę Muzeum Śląskiego. Działka ma obiektywną wartość 1 mln 600 tys. zł. 

Sprzedający chce za nią o 900 tys. więcej. Na szali mamy tę kwotę, bądź 

zatrzymanie inwestycji wartej 250 mln zł.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że zgadza się z opinią Radnej Kańtoch,  

a mianowicie, w tej sytuacji, Rada Miasta nie musi podejmować projektu 

uchwały omawianego obecnie. Może to zrobić samodzielnie Pan Prezydent.  

Radny zapytał jak to się stało, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni cena działki 

spadła o 400 tys. zł. ( z  2. 900.000 zł do 2.500.000 zł). „Poczekajmy jeszcze, to 

być może cena będzie jeszcze niższa”.  
 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie zgadza się z argumentacją, iż 

dzisiejsza decyzja radnych spowoduje, że Muzeum Śląskie nie powstanie. 

Chodzi o to aby tę decyzję podjął Pan Prezydent, co może uczynić. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że próbował uzmysłowić, iż ta decyzja jest 

nieuchronna. Projekt uchwały przedłożył Prezydent Radzie Miasta, która ma 

dwa wyjścia: podjąć uchwałę lub nie.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że osobiście chce brać udział w 

podejmowaniu decyzji., Chce zając swoje stanowisko, Nie chce aby była to 

jedynie decyzja Prezydenta. Jest to tak ważna inwestycja nie tylko dla miasta, 

ale całego Województwa, że chce mieć na to wpływ, gdyż jest to obowiązek 

radnych, którzy w ten sposób mają możliwość wypowiedzenia się w sprawie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o porozumienie pomiędzy Województwem 

Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim z 2 listopada 2006r. 

W załączniku mapowym do tego porozumienia wyznaczono dwa obszary,  

a mianowicie: „budowa wschodniej ulicy przylegającej do granic „Kwartału 

Muzeów” oraz „budowa północnej ulicy przylegającej do granic „Kwartału 

Muzeów”. Radny zapytał czy wszystkie te zaznaczona na mapie tereny zostały 

już przez miasto wykupione?.  
 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że  99,9 % terenów zostało już 

wykupionych. Jest to teren byłej Kopalni „Katowice”. Odbyło się to na zasadzie 

zamiany terenów pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Katowickim 



działka Pana S                   oraz pozostałe należące do Katowickiego Holdingu 
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Holdingiem Węglowym, do czego miasto dopłaciło. Pozostałe działki to: 

Węglowego. Trwają rozmowy w sprawie przekazania jednej z nich na rzecz 

miasta na zasadzie darowizny lub zamiany na inny grunt. Rozmowy są w toku. 

Były na tym terenie także trzy garaże należące do osób fizycznych oraz trzy 

mieszkania w budynku należącym do Holdingu. Wspomniane garaże oraz 

mieszkania zostały już wykupione  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że z dyskusji można wysnuć wniosek,  

iż Pan Prezydent za wszelką cenę chce scedować podjęcie decyzji i 

odpowiedzialność w sprawie sprzedaży działki na Radę Miasta. „Dlaczego? 

Czy Pan się czegoś boi? Kiedy Pan Prezydent podpisywał z Urzędem 

Marszałkowskim pierwsze umowy, to wówczas nie potrzebował zgody Rady 

Miasta”.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że w całej dyskusji podkreślał kwestię 

wycen i operatów. Znajdujemy się niejako „na granicy”. Aby podjąć kolejną 

decyzję należałoby wykonać kolejny operat. W ten sposób możemy nigdy nie 

zakończyć sprawy. Z tego powodu konieczna jest decyzja Rady Miasta.   
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały z autopoprawką dotyczącą ceny sprzedaży działki.  
 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXV/740/09/ 

 

Punkt 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                  własność miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXV/7a/09. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha 

poinformował, że Komisja na  posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXV/741/09/ 
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Punkt 7b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Radnego Józefa   

                  Zawadzkiego na działalność Rady Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXV/7b/09. 

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że jest przeciwny usypianiu kotów.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie  projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 21 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXV/742/09/ 

 

Punkt 8 Interpelacje.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

1. wycofania się z  pomysłu przekazania prowadzenia Domu Pomocy  

Społecznej „Zacisze” w Katowicach organizacjom pozarządowym, 

2. zwiększenia środków finansowych na prowadzenia świetlic środowiskowych.    

 

2/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wsparcia prac konserwatorskich 

zabytku ruchomego. 

 

3/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

1. uporządkowania skweru na rogu ulicy Gliwickiej i Pośpiecha oraz 

wyremontowania powierzchni chodników  wokół  tego skweru, 

2. uporządkowania ulicy Janasa. 

 

Punkt 9 Zapytania radnych. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz stwierdził, że otrzymał kolejne pismo od 

mieszkańców ul. Szczecińskiej. Sprawa jest wszystkim znana, gdyż była już 

wielokrotnie przez Radę Miasta podejmowana.  

Radny zapytał czy znajdzie ona swój finał?.   

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że skierował sprawę do zbadania Komisji 

Rewizyjnej oraz wystąpił o stanowisko do Prezydenta Miasta Katowice.  
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Radna Halina Kańtoch przypomniała, że dwa lata temu Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zgłosiła wniosek do Pana Prezydenta o umożliwienie 

mieszkańcom Koszutki, zamieszkałym przy ul. Oblatów 22 oraz  

pensjonariuszom MOPS możliwości podjechania pod ośrodek i zaparkowania 

pod nim samochodów. Parking został przewidziany dla trzech pojazdów. Dwa 

miesiące temu postawiono tablicę, informującą, że dwa miejsca parkingowe są 

przewidziane dla MOPS, trzeci nie wiadomo dla kogo, a kilka dni temu 

postawiony został słupek ograniczający w ogóle możliwość korzystania  

z postoju.  

Radna zapytała czyje to są działania i czy nie jest to uzurpowanie sobie prawa 

do parkowania w tym miejscu tylko dla pracowników MOPS. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta o postawienie 

fotoradaru lub progu spowalniającego na przejściu przy ul. Mikołowskiej, gdyż 

z powodu rozwijania nadmiernej szybkości przez kierowców oraz przejeżdżania 

na czerwonych światłach, kilka dni przed świętami doszło w tym miejscu do 

śmiertelnego wypadku.  

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał jakie działania zamierza podjąć Pan 

Prezydent w związku z zabezpieczeniem miejsc w przedszkolach miejskich przy 

naborze w bieżącym roku. Radny zapytał czy jesteśmy w stanie przyjąć 

wszystkie dzieci z naboru?. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

Kolejna kwestia, którą poruszył Radny, to sprawa tzw. „dopalaczy”, 

działających jak narkotyki, a sprzedawanych obecnie legalnie w niektórych 

sklepach.  

Radny zapytał jakie Prezydent zamierza podjąć działania przeciwdziałające, 

zabezpieczające i profilaktyczne w ramach miejskiego programu 

przeciwdziałania narkomanii. Jakie działania będą także  podejmowane przez 

Straż Miejską w tym temacie.  

Radny także w tej sprawie poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki przypomniał, że w sprawie tzw. dopalaczy składał 

interpelację. Został także wezwany na Policję. 

Radny poprosił również o odnowienie kostki brukowej na chodniku przy ul. 

Mikołowskiej, po prawej stronie od Ronda, w związku z zakończoną wymianą 

kanalizacji w tym miejscu. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
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Radny Witold Witkowicz poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zajmowała się tematem tzw. dopalaczy. Został sformułowany 

wniosek do Pana Prezydenta. Dotychczas nie ma na niego odpowiedzi.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wyjaśni sprawę.  

 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło bardzo dużo 

życzeń świątecznych i noworocznych kierowanych również na ręce  Państwa 

Radnych. Prowadzący obrady podziękował wszystkim nadawcom tych życzeń, 

zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, a także osobom publicznym 

oraz wzajemnie życzył im Szczęśliwego Nowego Roku.  

                                                                    

Punkt 11 Zamknięcie sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady XXXV uroczystej sesji Rady Miasta Katowice V kadencji  

o godz. 15.40. 

 

                                                                               Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter   
 

 


