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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXIV sesji. 

 

Data sesji:  19  grudnia  2008r.  

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00  

Godzina zakończenia sesji: 16.30 

Numery podjętych uchwał: XXXIV/715/08 – XXXIV/737/08. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna  Marzena Sontag i radny Jerzy Paluchiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Piotr Pietrasz  

 radna Marzena Sontag     

 radny Jerzy Paluchiewicz  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

nr 1a/ Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie projektu  budżetu  

          miasta na 2009r.  

nr 2 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  

nr 3 Opinie Komisji Skarbu oraz stałych komisji Rady Miasta Katowice  

        w sprawie projektu budżetu miasta Katowice na 2009r.  

nr 4 Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie projektu budżetu  

       miasta na 2009r.  

nr 5 Stanowisko Klubu „Platformy Obywatelskiej” w sprawie projektu budżetu 

        miasta na 2009r.  

nr 6 Stanowisko Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” w sprawie  

        projektu budżetu miasta na 2009r.  

nr 7 Stanowisko Stowarzyszenia „Śląsk XXI” w sprawie projektu budżetu  

        miasta na 2009r.  

 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta 

2/ Ryszard Willner-Paster  
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Porządek obrad XXXIV 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 XXXIII 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.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009r.  

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych  

      i Gospodarczych w Katowicach na 2009r.” 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w 

Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków  Szkoły Podstawowej nr 13 

w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42”.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w 

budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz 

określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych w budżecie 

miasta Katowice wydatków, realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.  

14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości oraz  ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na 

czas nieoznaczony.   

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia korekty „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu Rewital Sp. z o.o. w Katowicach, na lata 2008-2009”.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia korekty „Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, będących w 

posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 

na terenie miasta Katowice, na lata 2008-2009”, w zakresie 2009r.  

19. Skreślony.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie 

ślepych miotów kotów. 

20a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
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       Rady  Miasta Katowice na rok 2009. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miasta Katowice na rok 2009. 

21a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Konkursu Inicjatyw  

       Kulturalnych Katowic.  

21b/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie ustalenia strefy płatnego  

       parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta  

      Katowice. 

21c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  

       wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej z budżetu miasta Katowice.  

21d/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 

21e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2008r. mieszkańców  

      dzielnicy Katowice- Panewniki w sprawie sporządzenia miejscowego planu  

      zagospodarowania  przestrzennego w tym rejonie. 

21f/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta  

      Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

     Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. 

21g/Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia  

       przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku  

       Komunalnego Górnośląskiego  Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

21h/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta Katowice do  

       Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A. z siedzibą w Chorzowie.  

22. Rozpatrzenie skarg: 

23. Interpelacje. 

24. Zapytania radnych. 

25. Komunikaty i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXIV sesji Rady 

Miasta. Poinformował, że w trakcie  sesji płonąć będzie Światełko betlejemskie, 

przypominające o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia.  

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Piotra Uszoka,   

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Józefa 

Kocurka, Wiceprezydenta Leszka Piechotę, Wiceprezydenta Arkadiusza 

Godlewskiego,  Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek 

organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 

 

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

prawomocne, przy 29 radnych obecnych na sali sesyjnej. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Marzenę Sontag  

2/ Jerzego Paluchiewicza  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy  29 głosach „za” przyjęła skład 

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Pietrasza. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokół   

z XXXIII sesji Rady Miasta Katowice był wyłożony do wglądu  

w Biurze Rady Miasta i radni mogli zapoznać się z jego treścią. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XXXIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

 
Na podstawie art. 20, ust. 5 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady wniósł  

o wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad sesji:   

1/ dopisanie punktu 20a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia    

     planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2009” . 

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

2/ dopisanie punktu 21a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

    Konkursu Inicjatyw Kulturalnych Katowic.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zmieniamy regulamin Konkursu Inicjatyw 

Kulturalnych. Zamiast trzech edycji, jak do tej pory, będą dwie edycje. Zmianie ulegną także 

terminy, tak by odbyły się one w pierwszej połowie roku, gdyż wówczas napływa najwięcej 

wniosków.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

3/ dopisanie punktu 21b/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie  

     ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach  

     publicznych na obszarze miasta Katowice. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

4/ dopisanie punktu 21c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości  

     ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej z budżetu  

     miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

Ponadto Przewodniczący Rady wniósł o:  

1/ dopisanie punktu 21g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

    wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego  

    Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

2/ skreślenie punktu 19 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 dnia 31 grudnia 2010r.” 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie  nie wpłynął do Biura 

Rady. Z powodu konieczności rozpatrzenia sprawy taryf, Przewodniczący Rady 

poinformował, że na wniosek Pana Prezydenta zostanie zwołana dodatkowa sesja Rady w 

dniu 5 stycznia 2009r.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

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 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  

  zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach na 2009r.”. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  
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2/ dopisanie punktu 21d/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. 

Wiceprezydent Józef Kocurek zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na kupno 

nieruchomości przez miasto za cenę przekraczającą 150 % wartości sporządzonej przez 

rzeczoznawcę.   

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

3/ dopisanie punktu 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia  

     7 listopada 2008r. mieszkańców dzielnicy Katowice- Panewniki w sprawie sporządzenia  

     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa jest terminowa. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

4/ dopisanie punktu 21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  

     uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego  

     Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że miasto Mysłowice przesłało do 

zaopiniowania projekt uchwały o reorganizacji Szpitala nr 1. Jest to ustawowy wymóg. 

Miasto Katowice ma czas 30 dni na ustosunkowanie się do tego projektu uchwały.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

5/ dopisanie punktu 21h/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia  

    przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A. z siedzibą  

    w Chorzowie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna w związku ze zmianą struktury własnościowej Spółki 

„Tramwaje Śląskie”, stwierdziła, że do tej pory 100 % udziałów posiadał KZK GOP. Obecnie 

w ramach porozumień zawieranych między miastami, zmieniają się udziały i podmiot, który 

deleguje swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Jest to Rada Miasta. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 
Wiceprezydent Krystyna Siejna zgłosiła autopoprawkę do punktu 15 dzisiejszej sesji, Po 

otrzymaniu uwag z Urzędu Wojewódzkiego, miasto porozumiało się z Zakonem O. 

Bonifratrów. Mamy obecnie doprecyzowanie podmiotu oraz zakresu udzielanych świadczeń. 

Stąd nowe brzmienie § 3 projektu uchwały, który powierza realizację świadczeń zdrowotnych 

Niepublicznemu ZOZ-owi pod nazwą „ Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem 

Aniołów Stróżów w Katowicach utworzonemu przez Spółką pod firmą Bonifratres 

Catoviciensis Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach”.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym.  
 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 25 listopada 2008r. do 18 grudnia 2008r.  

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

do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

               w budżecie miasta Katowice na 2008r.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIV/7/08 wraz z 

erratą. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/715/08/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  

               miasta Katowice na 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt budżetu miasta na 2009r.  

 

a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice projektu budżetu  

     miasta Katowice na 2009r.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt budżetu miasta na 2009r.  

/ Przemówienie Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

b/ Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta       

     Katowice projekcie budżetu na 2009r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz odczytał treść uchwał Regionalnej 

Izby Obrachunkowej: nr   4100/V /172/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: 

opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie budżetu na 

2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, nr 

4100/V/173/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 329.977.494 zł przedstawionego w projekcie 

budżetu na 2009 rok Miasta Katowice , 4100/V/174/2008 z dnia 15 grudnia 

2008r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej 

na 2009r. prognozy  kwoty długu Miasta Katowice, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących 

uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.  

/ Uchwały RIO – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

c/ Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skarbu stanowiska  
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    Komisji w sprawie projektu budżetu miasta Katowice na 2009r.  

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa przedstawił opinię Komisji 

Skarbu do projektu budżetu miasta na 2009r. wraz z opiniami stałych komisji 

Rady. 

/ Opinia Komisji Skarbu wraz z opiniami stałych Komisji Rady – zał. nr 3 

do protokołu/ 

Przewodniczący Rady odczytał także opinię Komisji Bezpieczeństwa   

i Porządku w Katowicach w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2009. 

/ Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – zal. nr 4 do protokołu/ 

d/ Dyskusja. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” Pan Adam 

Warzecha przedstawił stanowisko Klubu do projektu budżetu miasta na 2009r.  

/ Stanowisko Klubu „PO”- zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” Pan 

Jerzy Doliniewicz przedstawił stanowisko Klubu „FSiPU” do projektu budżetu 

miasta na 2009r.  

/ Stanowisko Klubu „FSiPU”- zał. nr 6 do protokołu/ 

 

Radny Michał Jędrzejek przedstawił stanowisko Stowarzyszenia „Śląsk XXI” 

do projektu budżetu miasta na 2009r. 

/ Stanowisko Stowarzyszenia „Śląsk XXI” – zał. nr 7 do protokołu/ 

 

e/ Głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony 

radnych, poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta Katowice na 2009r.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/716/08/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Panu Prezydentowi uchwalenia budżetu na 

2009r. 

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował radnym za uchwalenie budżetu,  

a wcześniej za prace nad nim w komisjach stałych Rady oraz służbom 

finansowym Urzędu Miasta za przygotowanie tego budżetu.  

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  

                  zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach na 2009r”. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIV/8a/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że stałe Komisje Rady opiniowały 

projekt uchwały wraz z budżetem miasta na 2009r.  

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

pod głosowanie projekt uchwały . 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIV/717/08/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

               z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

               Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.  

               „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół   

               Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIV/9/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/718/08/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

                z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

                Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

                 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31  

                w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17”.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXXIV/719/08/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

                 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

                 Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.  

                 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13  

                 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42”. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/720/08/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu  

                 planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie  

                 wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określenia  

                 ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym  

                 wykazie.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Radny Józef Zawadzki przypomniał, że miasto przyznało na Szpital Dziecięcy 

w Ligocie kwotę 1 mln zł. Radny zapytał w jaki sposób zostanie to przekazane  

i czy nie warto by przelać tych pieniędzy bezpośrednio do Szpitala.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Szpital nie jest w stanie 

skorzystać z wydatków nie wygasających do końca czerwca przyszłego roku. 

Potrzebny byłby cały nowy rok budżetowy. W związku z tym kwota 

wspomniana przez radnego nie została wpisana jako wydatek nie wygasający. 

Jeżeli taka będzie wola Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego należy 

Szpital, to może na zasadzie porozumienia Miasta z Uczelnią ustalona  zostanie 

forma przekazania zaplanowanych wcześniej środków na Szpital Kliniczny 

Matki i Dziecka w Ligocie. Wówczas zostaną one zawnioskowane  
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w przyszłorocznym budżecie.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy nie można tych środków przekazać 

bezpośrednio do Szpitala.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że  Gmina Katowice nie jest 

organem założycielskim tego Szpitala. Musi to więc zostać zrealizowane  

w formie dotacji do wyższych uczelni. Należy jedynie ustalić formę przekazania 

tych środków ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do Szpitala w zakresie 

wydatków inwestycyjnych. Sprawa będzie więc załatwiona prawdopodobnie  

w przyszłorocznym budżecie.  

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/721/08/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu  

                 planowanych w budżecie miasta Katowice wydatków,  

                 realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii  

                 Europejskiej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

                 2008. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/722/08/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”.  

 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  
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i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady zapytał dlaczego w tytule projektu uchwały nie została 

określona nazwa przychodni, której reorganizacja dotyczy. Jest ona wskazana  

w § 1 projektu uchwały, ale nie w tytule. Trudno ją zatem  zidentyfikować po 

tytule np. w wyszukiwarce BIP. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że tytuł musi być zgodny  

z uchwałą kierunkową.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby w tytule dodać nazwę przychodni  

np. w nawiasie, lub po myślniku. Będzie to prostsze przy szukaniu uchwały, 

dotyczącej konkretnej przychodni.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w tytule nie może znaleźć się 

nazwa przychodni, gdyż musi być on zgodny z tytułem uchwały kierunkowej..  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/723/08/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala  

                im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIV/15/08 wraz  

z autopoprawką.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Śląski Urząd Wojewódzki 

nakazał oznaczyć imiennie NZOZ działający w budynku. Podobnie nakazał 

wskazanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez trzy wyznaczone podmioty. 

Mamy pisemne informacje i oświadczenia, że w Szpitalu będzie pracował  

Niepubliczny ZOZ pod nazwą „ Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem 

Aniołów Stróżów w Katowicach utworzony przez Spółkę pod firmą Bonifratres 

Catoviciensis Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach”. W związku z tym 

sporządzono autopoprawkę do § 3 projektu uchwały, który otrzymuje nowe 

brzmienie: „Powierzyć realizacje świadczeń zdrowotnych likwidowanego 
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Szpitala Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą „ Szpital 

Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Katowicach 

utworzonemu  przez Spółką pod firmą  Bonifratres  Catoviciensis  Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Katowicach”. W ten sposób ustosunkowaliśmy się do pierwszej 

uwagi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast co do zakresu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez NZOZ, miasto posiada pisemne oświadczenie 

Zakonu, że będzie on udzielał wszystkich dotychczasowych świadczeń.  

W związku z tym § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „ Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w § 3 udzielać będzie wszystkich 

świadczeń zdrowotnych udzielanych obecnie przez likwidowany Szpital oraz 

zapewni dalsze nieprzerwane ich udzielanie bez istotnego ograniczenia 

dostępności, warunków udzielania i jakości”.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali pismo 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym 

związek wyraża negatywną opinię dotycząca projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że pozostałe organizacje 

związkowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Podobnie pozostałe 

gminy, których dotyczy udzielanie świadczeń przez likwidowany Szpital 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Taką samą pozytywną opinie wydała 

także Rada Społeczna Szpitala im. L. Rydygiera.  

 

Radna Halina Kańtoch  stwierdziła, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały bez autopoprawki, W związku  

z tym radna uważa, że tej  opinii  nie należy brać pod uwagę, gdyż dotyczyła 

ona innego projektu uchwały. Przy opiniowaniu, w dobrej wierze, członkowie 

Komisji przyjęli tłumaczenia ze strony  Urzędu Miasta, iż zgromadzono już 

wszystkie wymagane opinie i że są one pozytywne. Wprowadzona 

autopoprawka została zgłoszona przez radną już w trakcie Rady Społecznej 

Szpitala im. L. Rydygiera.  

Radna zapytała czy NZOZ został już wpisany do Rejestru Wojewody czy też 

dopiero będzie do niego wpisany?. W Szpitalu jest obecnie bardzo trudna 

sytuacja. Wolą radnych było ją uregulować. Było na to wystarczająco dużo 

czasu.  

Radna zapytała dlaczego w taki sposób odbywa się wykonywanie uchwał 

intencyjnych?  Dlaczego na ostatnią chwilę i z wprowadzaniem radnych  

w błąd?.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przywoływane wcześniej pismo 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wpłynęło do Biura Rady 

 

Miasta w dniu 18.12.2008r. W dniu posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia  
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i Środowiska nie było go jeszcze.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że nie wie czy NZOZ został już 

zarejestrowany w Rejestrze Wojewody Śląskiego. Opiera się na piśmie 

Prowincjała Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, które informuje, że będzie 

działał pod nazwą „ Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów 

Stróżów w Katowicach”. Na obecną chwilę nie ma wymogu rejestracji 

podmiotu u Wojewody. Mogło by się bowiem zdarzyć, że pod tym samym 

adresem byłyby zarejestrowane dwa NZOZ-y udzielające świadczeń 

zdrowotnych. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Zakon Bonifratrów 

prowadzi rozmowy z Urzędem Wojewódzkim aby ten skrócił trzy miesięczny 

okres likwidacji Szpitala.  

Wiceprezydent stwierdziła, że 30 dniowy termin opiniowania przez Związki 

Zawodowe, jak i Urząd Wojewódzki, Radę Społeczną, zainteresowane gminy   

i komisje Rady Miasta  biegnie od momentu podpisania projektu uchwały przez 

Prezydenta. Jedna opinia nie wyklucza pozostałych. Na dzień posiedzenia 

Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska nie było jeszcze opinii Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast wszystkie pozostałe, które były znane  

w tym dniu były pozytywne. Urząd Wojewódzki także nie wydał negatywnej 

opinii do projektu uchwały, a jedynie nakazał ją doprecyzować, co uczyniono 

poprzez zapisy wprowadzonej autopoprawki.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że jej zarzut dotyczył dwóch rzeczy. Po 

pierwsze, że Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska została wprowadzona  

w błąd. Nie znała wszystkich brakujących opinii. Adres NZOZ-u nie ma nic 

wspólnego z koniecznością jego rejestracji w Rejestrze Wojewody. Gdyby tak 

było, to Rada Miasta nie mogłaby podjąć żadnych uchwał związanych  

z reorganizacją  ZLA. Tam został  bowiem zapisany wymóg aby one dopiero 

powstały. Rejestracja i powstanie jest jednoznaczne. W takim stanie rzeczy  

należy rozumieć, że NZOZ-u Szpitala im. L. Rydygiera nie ma.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że świadczenia zdrowotne 

likwidowanego Szpitala z dniem 1 kwietnia ma przejąć wyłoniony w ramach 

przetargu Niepubliczny ZOZ, który zostanie dopiero utworzony. Utworzenie,  

a rejestracja to są dwie różne sprawy.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że „tu nie myli się pojęć. Tutaj się udziela 

takich informacji, które są wygodne dla tego, żeby tylko podjąć uchwałę. Taki 

jest jedyny cel”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/724/08/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad  

                 nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich  

                 wydzierżawienia na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na  

                 czas nieoznaczony,  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Komisja Skarbu wniosła poprawkę, która została uwzględniona przez Pana 

Prezydenta.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że podczas Komisji Skarbu 

wniesiono uwagę dot. § 5 projektu uchwały. Pkt 3 ppkt 1 został zmieniony  

i otrzymał następującą treść: „Prezydent może odstąpić od obowiązku 

przetargowego trybu przy zawierania umów użytkowania na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w przypadkach kiedy  

nieruchomość udostępniana jest na rzecz jednostek organizacyjnych miasta 

posiadających osobowość prawną,  w tym instytucji kultury,  samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 4 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/725/08/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia korekty  

                „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  

                wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących  

                w posiadaniu Rewital Sp. z o.o. w Katowicach, na lata 2008-2009”.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się” 

 

/ Uchwała nr XXXIV/726/08/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia korekty  

                 „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  

                 Wodociągowych i Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu  

                 Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

                 w Katowicach S.A. na terenie miasta Katowice, na lata 2008- 

                 2009”, w zakresie 2009r.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się” 

 

/ Uchwała nr XXXIV/727/08/ 

 

Punkt 19 Skreślony. 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu  

                 zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację  

                 i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów  

                 kotów.  

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały 

negatywnie.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz jako prowadząca Komisję Spraw Obywatelskich 

wyjaśniła, że Komisja pytała czy były prowadzone badania odnośnie zbyt dużej 
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ilości kotów. Kolejne pytanie dotyczyło sprawy zachowania równowagi kotów, 

myszy i szczurów. Ilość tych  dwóch  ostatnich gatunków zależy od populacji 

kotów. Kolejna rzecz to problem pieniędzy. Stwierdzono, że zagwarantowana 

kwota 60 tys, zł mogła by być przeznaczona na inne wydatki np. na potrzeby 

dzieci. Pytanie Komisji w kwestii usypiania ślepych miotów dotyczyło tego, czy 

jest to humanitarne.  

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał „co stanie się jak przyjdą koty z Chorzowa lub 

innych ościennych miast?”. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że to pytanie ma charakter retoryczny. 

Poinformował, że otrzymuje wiele pism od organizacji i stowarzyszeń 

zajmujących się opieką nad zwierzętami. Projekt uchwały jest przez te 

stowarzyszenia popierany. Prowadzący obrady poprosił o wzięcie tego pod 

uwagę. 

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że jest za usypianiem kotów, ale starych  

i ślepych, a nie młodych. Zapytał ile jest tych kotów?.  

 

Radna Halina Kańtoch jako właścicielka dwóch kotów wysterylizowanych, 

stwierdziła, że organizacje na co dzień zajmujące się opieką nad zwierzętami 

wiedzą co robią. Na pewno większym zagrożeniem dla społeczeństwa są chore 

koty, atakowane przez grupy chuliganów. Tutaj chodzi jedynie o nie 

dopuszczenie do niekontrolowanego rozmnażania się tego gatunku. Nie ma to 

nic wspólnego z brakiem humanitaryzmu.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał co oznacza „...uśpienie do 100 ślepych 

miotów?”. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że te zwierzęta narażone są na ataki innych 

zwierząt. Są one niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że ilość usypianych miotów 

została uzgodniona w wyniku licznych spotkań ze stowarzyszeniami 

zajmującymi się opieką nad dzikimi kotami. Ponieważ zdarzają się przypadki 

„dokarmiania kotów”, ich populacja w niektórych miejscach jest zbyt duża,  

w innych z kolei jest zbyt mała. Organizacje zajmujące się tym problemem 

prowadzą monitoring ilości dzikich kotów. Pozostawione mioty często są 

niehumanitarnie niszczone przez chuliganów. Sprawa  zmierza do tego, aby 

prowadzić kontrole tej populacji i humanitaryzować występujące zjawisko.  

Wiceprezydent zapewnił, że jeżeli zaproponowana regulacja spowoduje takie 

zmniejszenie ilości kotów, która doprowadzi do zwiększenia ilości gryzoni  
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w mieście, to akcja zostanie wstrzymana. 60 tys. zł to kwota przeznaczona nie 

tylko na usypianie, ale także opiekę nad zwierzętami, które po sterylizacji, czy 

kastracji wymagają ochrony ze strony organizacji zajmujących się opieką nad 

zwierzętami.  

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii wyrażone stosownym pismem 

skierowanym do Urzędu Miasta jest takie, że zadanie stworzenia systemu opieki 

i kontroli populacji kotów bytujących w miastach należy do zadań własnych 

gminy i powinno być częścią programu wdrożonego na podstawie zapisów 

ustawy o ochronie zwierząt.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał ”ile jest kotów w Katowicach?. Na jakich 

zasadach mówi się o uśpieniu 100 ślepych miotów?”. 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że radny Zawadzki na Komisji 

Gospodarki Komunalnej poparł opiniowany obecnie projekt uchwały, natomiast 

na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych był mu przeciwny.  

Wiceprezydent stwierdził, że 100 miotów jest liczbą graniczną, do której miasto 

dopuszcza usypianie lub sterylizację kotów. Jest to liczba, która jest wynikiem 

negocjacji i rozmów prowadzonych ze stowarzyszeniami zajmujących się 

ochroną bezdomnych zwierząt. Określiły one tą liczbę jako dopuszczalną na 

terenie Katowic. 

 

Radny Marcin Krupa złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji. „Nie 

rozmawiajmy o takich rzeczach w proponowany tu dzisiaj sposób. Jest to dość 

błahy temat w porównaniu z innymi podejmowanymi na dzisiejszej sesji”.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Marcina 

Krupy. 

 

Wniosek uzyskał poparcie Rady Miasta, w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, 

1 głos sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/728/08/ 

 

Punkt 20a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  

                   pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2009. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXIV/20a/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIV/729/08/ 
 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów  

                pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2009r.  
 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz zapytał czy nie można wprowadzić obligatoryjnej 

liczby posiedzeń wyjazdowych. Obecnie jest tak, że jedne komisje mają ich 

bardzo dużo, a inne wcale.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to dobrowolne ustalenie komisji.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/730/08/ 

 

Punkt 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

                     w sprawie Konkursu Inicjatyw Kulturalnych Katowic.  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

wnosząc poprawkę dotyczącą utrzymania zapisu o przedstawieniu Komisji 

informacji o wynikach, po rozstrzygnięciu każdej edycji konkursu. 
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Prezydent Piotr Uszok zaakceptował poprawkę zgłoszoną przez Komisję 

Kultury, Rekreacji i Sportu. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/731/08/ 

 

Punkt 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie               

                    ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów  

                    samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta  

                    Katowice. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/732/08/ 

 

Punkt 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości  

                    ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej  

                    straży pożarnej z budżetu miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał w przeliczeniu o to ile złotych stanowi 

ekwiwalent? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że 10 zł 40 gr. 
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/733/08/ 

 

Punkt 21d/ 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 XXXIV/21d/08. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Rady poinformował także, że Komisja Rozwoju i Promocji 

Miasta na posiedzeniu w dniu 16.12.2008r. nie wydała opinii do projektu 

uchwały i zwróciła się z wnioskiem do Pana Prezydenta o przygotowanie na 

posiedzenie dzisiejszej sesji materiałów uzupełniających w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że na mapce sporządzonej na 

dzisiejszą sesję przedstawiono granice opracowania, które na zlecenie Muzeum, 

zostało wykonane przez zwycięzcę konkursu koncepcji i opracowania 

dokumentacji przyszłego Muzeum Śląskiego. Na mapie zaznaczono granice 

tego podziemnego obiektu. Będzie się do niego można dostać dwoma wejściami 

od strony wschodniej. Muzeum Śląskie weszło w posiadanie terenu pozostałego 

po dawnej Kopalni „Katowice”, na którym ma być zrealizowana inwestycja, na 

zasadzie zamiany  z Katowickim Holdingiem  Węglowym  

w dniu 30 grudnia 2004r. Działka, o której jest obecnie mowa Państwo 

S   nabyli w drodze przetargu ogłoszonego przez Katowicki Holding 

Węglowy 30 września 2005r. Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, 

Miastem Katowice i Muzeum Śląskim w sprawie współdziałania na rzecz 

budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego zawarto 2 listopada 2006r.  

Po ogłoszeniu konkursu przez Marszałka dotyczącego rozstrzygnięcia co do 

granic opracowania i kształtu przyszłego Muzeum Śląskiego nastąpiło 15 

czerwca 2007r. Jest to termin, w którym określono granice opracowania.  

Obecnie trwają rozmowy z posiadaczami działek znajdujących się od strony 

wschodniej.   

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że strona prezydencka przedstawiła 

materiały, o które prosiła Komisja Rozwoju i Promocji Miasta. W tym 

kontekście Przewodniczący zapytał czy nie będzie kolejnych roszczeń w 



Katowickim Holdingiem Węglowym, a Panem S                        został podpisany 

wo S                        nabyli prawo do użytkowania 
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stosunku do miasta od innych właścicieli terenów?. Czy jest to jedyna działka 

pozostająca poza własnością Marszałka, czy też miasta i czy  nic nie  stanie na 

przeszkodzie budowy Muzeum Śląskiego.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że miasto przeprowadziło rozmowy 

ze wszystkimi właścicielami, którzy posiadali działki od strony wschodniej. Są 

to: Katowicki Holding Węglowy, z którym miasto ma porozumienie, wykupiono 

budynek, w którym znajdowały się  trzy mieszkania, zajmowane przez 

właścicieli prywatnych i osiem  garaży, z których dwa zostały już wykupione 

przez miasto. Trzy z nich należały do właścicieli prywatnych. Trzeci, ostatni  

wykup nastąpi 23 grudnia 2008r. Pozostał jeszcze jeden garaż Skarbu Państwa. 

Rozmowy w tej sprawie są już na ukończeniu. Kolejne cztery garaże należą do 

Katowickiego Holdingu Węglowego. Sprawa ich przejęcia przez miasto 

powinna być sfinalizowana do końca stycznia 2009r. Przejęcie tych terenów  

jest  konieczne aby Muzeum Śląskie wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę. Może to nastąpić na przełomie lutego/ marca 2009r.  

 

Radna Bożena Rojewska wyjaśniła, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

nie przedstawiła opinii do projektu uchwały, co absolutnie nie wynikało  

z intencji zablokowania budowy Muzeum Śląskiego. Radni obawiają się 

jedynie, że popełniono pewien błąd przy realizacji porozumienia trójstronnego 

przy pozyskiwaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Jest to 

najwyższa, jak do tej pory cena, za jaką Pan Prezydent ma nabyć działkę od 

osób fizycznych. Radni mieli otrzymać materiały, których brak. Projekt uchwały 

nie jest czytelny. Brak bliższych informacji na temat tej sprawy. Tak ważne 

sprawy zostały wprowadzone pod obrady dzisiejszej  Komisji Rozwoju i Rady 

Miasta „na ostatnią chwilę”. Nie można się z nimi było zapoznać wcześniej. 

Radna zapytała kiedy Państ

wieczystego przedmiotowego gruntu przy ul. Kopalnianej i od kogo?. Jeśli jest 

to okres lat 2000, to jaka była cena nabycia tego gruntu?. Czy jest możliwe, że 

obecni właściciele wiedzieli o planowanych na tym terenie inwestycjach przy 

zakupie wspomnianego gruntu? Urząd Miasta zobowiązał się do uregulowania 

kwestii prawno- własnościowych gruntów w 2006r. przy podpisywaniu 

porozumienia z Województwem Śląskim i Muzeum Śląskim. Dlaczego został 

zatem ogłoszony przetarg dotyczący projektu Muzeum w 2007r., skoro nie 

została wyjaśniona sprawa własności gruntów na jakich ma powstać 

inwestycja?. Czy można ogłaszać przetarg nie mając uregulowanej sprawy 

własności gruntów? 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że akt notarialny pomiędzy 

30 września 2005r. Właścicielem gruntu był KHW. Za jaką cenę, tego nie 

wiadomo. Jest to transakcja cywilno-prawna pomiędzy dwoma podmiotami. Nie 



S                            od zakupu działek jest bardzo krótki. Musi to budzić pewne 

Państwo S             nabyli działkę w wyniku przetargu ogłoszonego przez KHW, 
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jesteśmy uprawnieni do ujawniania takich informacji. Konkurs został ogłoszony 

przez Marszałka i rozstrzygnięty w połowie 2007r. Dopiero po konkursie można 

było przystąpić do uregulowania spraw terenowo-prawnych.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że informacja za ile została zakupiona od 

Katowickiego Holdingu Węglowego przedmiotowa działka, powinna być 

informacją publiczną. Powinno być to powszechnie wiadome. Natomiast jeżeli 

to dlaczego Miasto Katowice nie przystąpiło do przetargu na zakup tego gruntu, 

mając w zamyśle, że będą tam zlokalizowane inwestycje miejskie? Wówczas 

jeszcze nie Muzeum, gdyż ono początkowo miało być zlokalizowane w innym 

miejscu. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił., że miasto nigdy nie przystępuje do 

przetargów na grunt. Występuje o zakup gruntów, kiedy jest potrzeba 

zrealizowania konkretnej inwestycji. Nie były jeszcze wówczas znane przebiegi 

drogi, która zostanie zrealizowana oraz granice opracowania inwestycji. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „stanęliśmy pod ścianą”. Z jednej 

strony rozumiemy konieczność budowy Muzeum Śląskiego, jako sprawy  

priorytetowej, z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, do których zmusza 

doświadczenie z ostatnich lat. Kupowanie działek od Katowickiego Holdingu 

Węglowego zakończyło się aferą, konsekwencją której były kontakty radnych  

z Komisji Rozwoju Miasta poprzedniej kadencji  z „pewnymi służbami”. Radny 

stwierdził, że nie ma ochoty na to aby spotykać się na przesłuchaniach po raz 

kolejny. Dzisiejsza uchwała nakazuje więc olbrzymią ostrożność. 

Odpowiedzialność spoczywa na radnych. „Miejmy tę świadomość przy 

podejmowaniu uchwały”. 

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że ze względu na to, iż w sprawie jest 

jeszcze wiele wątpliwości, należy je wyjaśnić. Radna zawnioskowała o zdjęcie 

sprawy z dzisiejszych obrad i dostarczenie radnym dokładniejszych informacji.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że okres trzech lat jaki dzieli Państwa 

wątpliwości.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że od pół roku miasto jest ponaglane przez 

inżyniera kontraktu w sprawie tej nieruchomości. Ostatnio interweniował także 

Wicemarszałek i Marszałek. Gdyby chodziło tylko o drogę moglibyśmy to 

prowadzić w oparciu o inną procedurę. Niestety miasto nie znało zakresu 

opracowania pokonkursowego. Wyjaśniło się się to dopiero po dokonaniu 

transakcji. Dopiero teraz okazało się, że zakres inwestycji wchodzi na teren 



S                  zażyczyli sobie działki o tej samej powierzchni w samym centrum 

terenie.  Należy także wspomnieć, że Państwo S                  ponieśli dość duże 

Państwo S               utrzymywali ofertę ceny za swoją działkę 
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działek. Prezydent ma świadomość bardzo wysokiej kwoty transakcji. Jest to 

jednak projekt wpisany na listę inwestycji kluczowych, która zaplanowana jest 

na kwotę 250 mln zł. Nie ma czasu na zwłokę. Miasto nie mogło skorzystać  

z prawa pierwokupu. Była to nieruchomość zabudowana. 

Na tamtym etapie nie wiadomo było także gdzie Muzeum zostanie 

zlokalizowane.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że nie jest prawdą, iż przez pół 

roku nic się w sprawie nie działo. Przez ten czas w negocjacjach z miastem 

w wysokości  

6 mln zł. Ostatnie tygodnie spowodowały przełom w rozmowach. Cenę 

obniżono do 2. 900.000, 00 zł. Zejście do poziomu ceny, przy wyliczeniu 175 % 

wyceny szacunkowej za tę nieruchomość jest osiągnięciem miasta. Ostatnie 

rozmowy prowadził sam Pan Prezydent. Państwo Sauerman nie są w sytuacji 

przymusowej, natomiast przymusowa jest budowa Muzeum Śląskiego na tym 

nakłady modernizacyjne. Dawny barak znajdujący się na tym terenie, jest 

obecnie lokalem użytkowym o powierzchni 400 metrów kwadratowych  

z przeznaczeniem na biura. Te nakłady mają także wpływ na cenę 

nieruchomości. 

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że już pół roku wcześniej było wiadomo, 

iż sprawa jest skomplikowana. Szkoda, że radni wcześniej nie byli o niej 

informowani. Radna uważa, że ma zbyt małą wiedzę aby uchwałę podjąć  

w dniu dzisiejszym. Jest planowana dodatkowa sesja na dzień 5 stycznia 2009r. 

Nic się nie stanie jeżeli do sprawy wówczas powrócimy, po wyjaśnieniu 

wątpliwości radnych. Radna zapytała także, czy wynegocjowana obecnie cena 

nieruchomości posiada jakiś termin ważności?.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie można sprawy przeciągać w czasie.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy właścicielom była proponowana jakaś 

inna nieruchomość o tej samej powierzchni w mieście Katowice. Czy miasto 

musi kupić tę działkę, skoro będzie to część podziemna, a nie naziemna 

planowanego Muzeum Śląskiego?.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że przy pierwszym spotkaniu miasta  

z właścicielami działki padła propozycja wykupu lub zamiany. Niestety Państwo 

miasta. Nie interesowały ich obiekty poza centrum. Takich obiektów miasto nie 

ma. Co do zmiany prac projektowych, to jest to niemożliwe. Przesunięcie 

obiektu, projektowanego zgodnie z wygranym konkursem jest niemożliwe, gdyż 

tereny znajdujące się obok także zostały już zaprojektowane.   



Państwo S                  nabyli 
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że co do zamiany, to miasto sprzedawało 

budynek na rogu ul. Francuskiej i Damrota. Tam cena nabycia metra 

kwadratowego obiektu, przeznaczonego do remontu, była wyższa niż obecnie 

proponowana. Podobnie było z ceną sprzedaży budynku  „Starego Dworca”.  

Są to ceny porównywalne, choć oczywiście są to ich górne granice.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że na podstawie wyjaśnień Prezydenta, 

można sądzić, iż  zakup 804 metrów kwadratowych za 2 mln 900 tys. zł, 

kupionych przez obecnych właścicieli trzy lata temu, to nie jest upokarzająca 

porażka władz miasta, tylko rzadki rodzaj zwycięstwa. Czyli dobrze, że tak się 

stało?.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że intencją Komisji Rozwoju, której radna 

Rojewska jest członkiem, było aby sprawa na dzisiejszej sesji została publicznie 

omówiona. Obecny wniosek radnej zmierza do tego aby sprawę przekazać 

ponownie do Komisji Rozwoju i Promocji Miasta i skierować na sesję w dniu  

5 stycznia 2009r. Do tego czasu chyba niewiele się w sprawie zmieni.   

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że intencją Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta było to, że ze względu na zbyt małą ilość informacji przekazanych 

radnym, w ogóle nie opiniowano projektu uchwały. Na Komisji Skarbu także 

nie przedłożono dodatkowych materiałów przy opiniowaniu projektu. Dyskusja 

na sesji ma wyjaśnić sprawę wszystkim radnym.  

 

Radny Marcin Krupa  stwierdził, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. Była dyskusja, jednak ze względu na wagę sprawy podjęto 

opinię do projektu uchwały.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał za jaką cenę 

działkę? Jest to dość istotne. Należy sądzić, że została ona nabyta jako teren 

poprzemysłowy, a dopiero potem miasto zmieniło kwalifikacje tego terenu. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że w tym czasie nie było jeszcze planu.  

Z tego tytułu więc nie wzrosła wartość nieruchomości. Od momentu zakupu 

nastąpiło takie zdarzenie jak ogłoszenie konkursu i po nim, po dwóch latach,  

przesądzono o lokalizacji Muzeum. Wówczas wzrosła wartość tej 

nieruchomości.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy w ramach planowanej inwestycji są 

jeszcze jakieś nieruchomości, które wymagają regulacji stanu prawnego?.  

 



S                obniżyli cenę swojej nieruchomości o 3 mln zł., to przy negatywnej 
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Wiceprezydent Józef Kocurek powtórzył, że przy samym Muzeum znajduje 

się budynek mieszkalny stanowiący własność Katowickiego Holdingu 

Węglowego i trzech osób fizycznych, które miały wykupione na własność 

mieszkania. Zostały one już przez miasto kupione. Pozostała własność KHW 

zostanie przekazana miastu jako darowizna. Wymaga to opinii Ministerstwa 

Gospodarki i Ministerstwa Skarbu. W tym tygodniu powinny one dotrzeć do 

KHW, co obiecano w Ministerstwie i do połowy marca przyszłego roku 

powinien być podpisany akt notarialny darowizny od Katowickiego Holdingu 

Węglowego na rzecz miasta. Z trzech znajdujących się na tym terenie garaży, 

należących do osób fizycznych, dwa zostały już  wykupione przez miasto, trzeci 

zostanie wykupiony w dniu 23 grudnia br. Jest jeszcze jeden garaż należący do 

Skarbu Państwa. W tym przypadku czekamy na ostateczną opinię Wojewody. 

Sprawa zapewne zostanie zakończona do 15 stycznia 2009r. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że w takim razie pozostał jeden garaż 

osoby fizycznej, który zostanie przejęty aktem notarialnym 23 grudnia br., co 

oznacza, że cena jest już wynegocjowana.  

 

Radny  Dawid  Kostempski  stwierdził, że skoro od kwietnia br. Państwo 

opinii Komisji i zdjęciu punktu z porządku obrad jest szansa, że być może cena 

zostanie jeszcze obniżona. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że teoretycznie tak może być. Tylko, żeby 

przy okazji nie przepadło 250 mln złotych planowane na realizację całego 

przedsięwzięcia.  

 

Radny Dawid Kostempski zapytał o podanie dokładnych  terminów realizacji 

Muzeum. Czy są to terminy zawite, po których miasto straci możliwość 

realizacji projektu. Ile czasu zostało na zrealizowanie tej inwestycji?. Jeżeli są 

nieruchomości o nieuregulowanym tytule prawnym, to może to jeszcze potrwać 

kilkanaście miesięcy.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że biuro projektowe, które wygrało 

konkurs opracowało projekt wykonawczy i obecnie trwa jego weryfikacja przez 

inżyniera kontraktu. Według jego oświadczenia może ona trwać maksimum do 

końca lutego 2009r. Po tym terminie złożony zostanie do Urzędu Miasta 

wniosek o pozwolenie na budowę. Musi on zawierać dokumentację o tym, że 

inwestor jest w posiadaniu terenu.  

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek przeciwny do złożonego przez radną 

Bożenę Rojewską, tzn. o nie zdejmowanie omawianego punktu z porządku 

obrad.,  
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek radnej Rojewskiej o zdjęcie 

punktu z porządku obrad.  

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta w wyniku głosowania: 14 głosów 

„za”, 11 głosów sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”. Tym samym punkt 

21d/ został zdjęty z porządku obrad sesji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy na pewno punkt 21d/ został zdjęty  

z porządku obrad?.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że zmiana w porządku obrad powinna być 

uchwalona bezwzględną większością głosów, jednak sprawa została jedynie 

zdjęta z porządku obrad i skierowana ponownie do Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o interpretację prawną mecenasa Jerzego 

Biegalskiego. 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zasadniczo wniosek radnej zmierzał aby 

sprawę ponownie przedyskutować, a nie jedynie zdjąć ją z porządku obrad. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o interpretację radcę prawnego. „Nie 

chodzi o to jaka była intencja, tylko jak stanowi prawo”.   

 

Przewodniczący Rady widząc potwierdzenie ze strony mecenasa Biegalskiego 

stwierdził, że „ ...prawo jest po naszej stronie”.  

 

Punkt 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia  

                   7 listopada 2008r. mieszkańców dzielnicy Katowice- Panewniki  

                   w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                   przestrzennego w tym rejonie.  

 

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

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że zaproponowany projekt uchwały może 

budzić pewien niesmak lub niezadowolenie odbiorców. Nie odnosi się ona 

bowiem do problemu, a jedynie formalnie go załatwia. Prezydent przygotował 

pisma do zainteresowanych. Przychylając się do wniosku mieszkańców, wydał 

polecenie do Wydziału Planowania Przestrzennego o przygotowanie projektu 

uchwały dotyczącego przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
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przestrzennego w rejonie ul. Panewnickiej, w tym nieruchomości nr 214 C, 

który zostanie przedłożony na sesji Rady Miasta w styczniu 2009r. w celu jego 

rozpatrzenia i uchwalenia. Plan ten zablokuje tego rodzaju inwestycje. Przy  

nowo opracowanych planach, miasto blokuje tego typu inwestycje, szczególnie 

na terenach zamieszkałych. Jest to trudne, gdyż np. Ministerstwo przedłożyło 

ostatnio interpretacje, stwierdzającą, że  maszt nie jest inwestycją komercyjną, 

biznesową, tylko publiczną. Stąd borykamy się z tyloma społecznymi 

problemami w tej sprawie. 

 

Radny Zbigniew Przebindowski stwierdził, że nie jest to przypadek 

odosobniony na terenie miasta. Poza pojedynczymi osobami, składane są 

protesty pod którymi podpisało się np. 1500 mieszkańców. Temat obecnie 

przekazany jest do Pana Prezydenta. Radny otrzymał w dniu dzisiejszym 

skierowany drogą e- mailową sprzeciw od osoby prowadzącej na omawianym 

terenie działalność gospodarczą. Kuriozum sytuacji polega na tym, że na 

Osiedlu Witosa anteny mają być zamontowane na budynku Przychodni 

Zdrowia.  

Radny poprosił aby urzędnicy pochylili się nad rozpatrywaniem tematu  

i skorzystali z opinii biegłych w tym zakresie.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/Uchwała nr XXXIV/734/08/ 

 

Punkt 21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                   projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji  

                  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                  Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIV/735/08/ 

 

Punkt 21g/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  
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                    w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do  

                    Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego  

                    Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Adam Warzecha  podał kandydaturę radnej Ewy Kołodziej  na 

przedstawicielkę miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego KZK 

GOP w Katowicach. 

 

Radna Ewa Kołodziej wyraziła zgodę na objęcie funkcji.  

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIV/736/08/ 

 

Punkt 21h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia  

                    przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej  

                    Tramwajów Śląskich S.A. z siedzibą w Chorzowie.  

 

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

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIV/737/08/ 

 

Radny Marek Szczerbowski odniósł się do sposobu prowadzenia obrad przez 

Przewodniczącego Rady Miasta. Odczytał zapisy Statutu Miasta. Jest w nim 

zapisane, że „Zmiany porządku obrad uchwala  Rada bezwzględną większością  

głosów”. W ustawie o samorządzie gminnym natomiast czytamy, że „ Rada 

gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady”. „Przechodzi więc wniosek, który uzyskał  
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liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów za wnioskiem, przewyższającą 

połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą”.  

Jest to 16 głosów w Radzie Miasta Katowice.  

Radny skierował uwagę do Przewodniczącego Rady: „Jeśli tak będziemy 

obradować, że nie będzie można przyjmować wniosków z sali, to mimo tego,  

że byłem w znakomitej mniejszości,  mam wrażenie graniczące z pewnością, iż 

Pan się mijał z prawdą”.  
 

Przewodniczący Rady to co przegłosowaliśmy było głosowaniem nad 

wnioskiem formalnym i nie dotyczyło zmiany porządku obrad, wymaganego 

bezwzględnej większości głosów.  Rozpatrzyliśmy punkt 21d/ i w wyniku tego 

podjęliśmy decyzję o przekazaniu tego tematu ponownie do Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta. W związku z tym powoływanie tutaj bezwzględnej 

większości głosów jest nie na miejscu.  

Przewodniczący poprosił o nie kontynuowanie dalszej dyskusji. „Podjąłem  tę 

decyzje jako Przewodniczący Rady i zrobiłem  to w pełni świadomie”.  

 

Punkt 22 Rozpatrzenie skarg. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszej sesji nie będą 

rozpatrywane żadne skargi.  

 

Punkt 23 Interpelacje.  

Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzednią sesję 
wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Marzeny Sontag w sprawie: 
1. składowania i wywózki odpadów wielkogabarytowych. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 10.12.2008r. 
2. naprawy chodników miejskich w rejonie ul. Rolna, Wozaków, Grzyśki, 

Kredytowej, Hetmańskiej  i Adwentowicza. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 15,12,2008r. 
3. oczyszczenia, udrożnienia i konserwacji koryta rzeki Kłodnica. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 18.12.2008r. 
4. uruchomienia nowego połączenia autobusowego. Odpowiedź 
Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.12.2008r. 

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 
1. przyznania środków pieniężnych dla Policji na fundusz zadaniowy 

i motywacyjny na 2009r. 
Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 5.12.2008r. 
2. zrealizowania na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Katowicach wybudowania przewiązki łączącej dwa 
oddzielne budynki szkoły oraz budowę sali gimnastycznej. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.12.2008r. 
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3. usunięcia śmieci z okolic ulic Leśnego Potoku i ul. Zamkowej na wysokości 
nr 18 oraz terenu ogródków działkowych na wysokości wiaduktu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 12.12.2008r 
4. uzupełnienia oświetlenia wskazanych na dołączonych mapkach miejscach. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 10.12.2008r. 

3/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 
1/ kursów autobusów linii „O" oraz „50". 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.12.2008r. 

2/ stworzenia bezpiecznego przejścia na ul. Granicznej. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 12.12.2008r. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wyjeżdżających z ulicy Partyzantów 
w ulicę Panewnicką. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 11.12.2008 
2. informacji dotyczącej uzasadnienia wykonania z różnych materiałów ciągów 

chodnikowych wzdłuż ulicy Panewnickiej. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 15.12.2008r. 

5/ radnego Adama Depty w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

zabudowy na ulicach Nikiszowca tzw. ograniczników prędkości. 
Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 11 .12.2008r. 

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. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 18.12.2008r.  

7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozwiązania problemu przeciekającego 
dachu w budynku przy ulicy Warszawskiej 35 w Katowicach, będącego 
100% własnością miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej z 15.12.2008r. 

8/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie uregulowania ruchu drogowego na ul. 
Policyjnej w odcinku ul. Świerkowej do ul. Wojska Polskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 15.12.2008r.  

9/ radnego Marcina Krupy w sprawie ograniczenia zatrzymywania się 
i postoju na ul. Wspólnej w Katowicach - Piotrowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 15.12.2008r. 

10/ radnego Dawida Kostempskiego w sprawie poprawy akustyki w hali 
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Ośrodka Sportowego „Szopienice - ul. 11 Listopada" w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 8.12.2008r. 
W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 
1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie kontynuacji budowy mieszkań       
    TBS. 
Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 5.12.2008r. 
2/ radnego Piotra Hyli w sprawie karania za nieprawidłowe parkowanie 

samochodów na całej długości ulicy Plebiscytowej oraz zapewnienie 
drożności tej ulicy w przyszłości.  

3/ radnego Piotra Hyli w sprawie zwiększenia ilości pojemników na psie 

odchody w śródmieściu Katowic.  
4/ radnego Piotra Hyli w sprawie postępu prac nad opracowaniem założeń 

projektowych dotyczących Domu Kultury Dąb oraz terminów rozpoczęcia 
prac budowlanych.  

5/ radnego Piotra Hyli w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na ul. 
Mariackiej w Katowicach oraz całym Śródmieściu.  

6/ radnego Michała Jędrzejka w sprawie respektowania założeń polityki 
ożywienia deptaku ul. Mariackiej. 

  

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1. radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1/ podniesienia wartości punktu do 6 zł dla pracowników  oświaty nie będących  

    nauczycielami  oraz przesłania opinii prawnej w sprawie wprowadzonej   

    10 % podwyżki  dla tej grupy pracowniczej 

2/ nakładów na remonty  dla  poszczególnych dzielnic Katowic 

2. radnego  Zbigniewa Przebindowskiego w sprawie sprzeciwu dotyczącego  

    zamiaru instalacji anten telefonii komórkowej na Osiedlu Witosa  

3. radnej Ewy Kołodziej, radnego Stefana Gierlotki, radnego Stanisława  

     Włocha, radnej Stanisławy Wermińskiej i radnego Marcina Krupy  
     w sprawie  pilnej interwencji dotyczącej wytyczania oraz uruchomienia  

     połączenia drogowego pomiędzy ulicą Wspólną w Piotrowicach, a ulicą 

     Tunelową w Zarzeczu 

4. radnego Andrzeja Zydorowicza i radnego Dawida Kostempskiego  

    w sprawie powołania Rady Sportu  

5. radnego Dariusza Łyczko w sprawie zwiększenia liczby punktów  

    świetlnych      

6. radnego Piotra Pietrasza w sprawie planowanego przebiegu drogi łączącej  

    południowe dzielnice Katowic z centrum przez ogródki działkowe w okolicy  

    lotniska na Muchowcu  

7. radnej Haliny Kańtoch w sprawie: 

1/ zapewnienia organizacjom  pozarządowym możliwości prowadzenia  

    działalności w budynkach publicznych  

2/ zniwelowania barier architektonicznych w dzielnicy Koszutka  
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8. radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie udostępnienia mieszkańcom  

    Katowic obiektów sportowych. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że nie przyjmuje udzielonej mu 

odpowiedzi na  interpelację dotyczącą dostępu mieszkańców Katowic do 

obiektów sportowych. Pytaniem pozostaje dlaczego zamykamy obiekty 

sportowe przed sportowcami amatorami mając godziny wolne na tych 

obiektach. Mnożymy natomiast katastroficzne wizje wydarzeń, jakie mogą 

towarzyszyć uprawianiu takiego sportu jak np. amatorski hokej. 

 

Punkt 24 Zapytania radnych. 

 

Radna Helena Hrapkiewicz zapytała czy budynek, w którym mieściła się 

Poczta na rogu ul. Damrota i ul. Warszawskiej jest w jakimś stopniu własnością 

miasta. Pomieszczenie po dawnej poczcie są w strasznym stanie. Okna są ciągle 

oblepiane nowymi plakatami i ogłoszeniami, co stwarza bardzo brudny  

i nieestetyczny widok. Może z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

dało by się posprzątać to pomieszczenie. 

Podobnie sytuacja ma się z budynkiem przy ul. Szkolnej, naprzeciwko Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Są tam nie zebrane jeszcze liście, puszki, 

śmieci i ogólny brud.  

Wiceprezydent Leszek Piechota wyjaśnił, że pierwszy wspomniany przez 

Radną Hrapkiewicz budynek został sprzedany. Miasto przyglądnie się jak nowy 

właściciel dba o utrzymanie czystości. 

Co do drugiej  sprawy, to odpowiedź  zostanie udzielona Radnej  na piśmie.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz poprosiła o uprzątnięcie terenu jeszcze przed 

świętami.  

Wiceprezydent Leszek Piechota zapewnił, że poczyni działania jeszcze przed 

okresem świąt, a na piśmie poinformuje Radną o ich efektach. 

 

Radna Bożena Rojewska   w związku z dzisiejszą dyskusją na temat kupna 

nieruchomości przy ul. Kopalnianej 6, poprosiła o przygotowanie na Komisje 

Rozwoju i Promocji Miasta, na której sprawa będzie ponownie omawiana, 

kalendarium zdarzeń oraz  informacji na temat ceny za jaką Państwo Sauerman 

nabyli tę działkę. Chodzi bowiem o „wypływ pieniędzy publicznych” na rzecz 

osób fizycznych. Powinniśmy znać tę cenę. Radna poprosiła także  

o przygotowanie wyraźnej mapki całego terenu.  

 
Radna Halina Kańtoch zapytała jak to się stało, że środki otrzymane z PFRON 

na warsztaty terapii zajęciowej trafiły do adresatów dopiero z początkiem 

grudnia br. W związku z tym, jak co roku, nie ma możliwości spożytkowania 

tych środków i prawdopodobnie znowu zajdzie konieczność ich zwrotu. Radna 
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zapytała co stało się, że środki te nie mogły trafić do warsztatów terapii 

zajęciowej wcześniej. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wyjaśni sprawę na piśmie. 

 

Radny Marek Szczerbowski  zwrócił się z następującym pytaniem: 

„Dlaczego moje osobiste wezwanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

które otrzymałem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, sygnowane na 

moje nazwisko zostało otwarte i jest na nim prezentata Urzędu Miasta w 

Katowicach.  

Czy mógłbym na to pytanie otrzymać odpowiedź.  

Informuję Państwa, że list ten odebrałem dzisiaj na wczorajsze przesłuchanie. 

Ktoś otworzył, ktoś przybił pieczątkę, ktoś przeczytał korespondencję do mnie. 

Ona jest z instytucji skądinąd znanej, tzn. Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego”.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie sprawy Naczelnika Biura Rady 

Miasta. Zgodził się z oburzeniem radnego Szczerbowskiego. Poprosił  

o wyjaśnienie sprawy przekroczenia uprawnień przez pracownika Urzędu 

Miasta.. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała kiedy odbędzie się Komisja Rozwoju  

i Promocji Miasta, na której będzie omawiana sprawa kupna działki przy ul. 

Kopalnianej 6. Radna stwierdziła, że chodzi o jak najszybsze podjęcie uchwały 

powalającej na budowę Muzeum Śląskiego. Szkoda, aby Muzeum znów 

przegrało. Już w okresie międzywojennym zostało ono ze składek 

społeczeństwa śląskiego wybudowane, a następnie  zniszczone przez 

hitlerowców.  Od 60 lat nie ma możliwości jego odbudowania. Teraz ten czas 

znowu się wydłuża. 

 

Radny Marek Chmieliński wyznaczył datę Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta przed sesją w dniu 5 stycznia 2009r.  

 

Punkt 25 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali nr  

PIN do portalu internetowego, na którym będą zamieszczane materiały na 

komisje Rady Miasta.  

Ponadto poinformował, że najprawdopodobniej kolejna sesja Rady Miasta 

odbędzie się w dniu 5 stycznia 2009r.  

 

Punkt 26 Zamknięcie sesji. 
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Prowadzący obrady złożył wszystkim obecnym na Sali sesyjnej życzenia : 

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Prezydent Piotr Uszok zaprosił radnych na spotkanie opłatkowe do sali 315.  

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXXIV sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 16.30 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 
 

 


