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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVI sesji. 

 

Data sesji:  26 stycznia  2009 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.55. 

Numery podjętych uchwał: XXXVI/743/08 – XXXVI/765/08. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Magdalena Wieczorek i radny Ryszard Willner-Paster  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  

 radna Magdalena Wieczorek  

 radny Ryszard Willner-Paster  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta  

2/ Zbigniew Przebindowski  

3/ Stanisława Wermińska  
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Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z proponowanymi zmianami    
1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 20 imienia Karola 

Miarki.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice ( Rondo Księdza Józefa Kani).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice ( Rondo Aleksandry Śląskiej).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice ( Skwer Hilarego Krzysztofiaka).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów pracy 

Rady Miasta i komisji stałych w 2008r.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.  

14.Rozzpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz  

      ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2009r.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  

      Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. Prof. Emila  

      Michałowskiego w Katowicach. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż,  

      wydzierżawienie, wynajęcie, użytkowanie lub użyczenie trwałego majątku ruchomego  

      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera   

      w likwidacji w Katowicach. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o zgłoszonych żądaniach  

      wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości  w  

      dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem  

      planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach ustalających wysokość jednorazowej  

      opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu  

      miejscowego”.  

18.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

      planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów  

      górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK ”Wujek” i KWK „Halemba  

      Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach.  

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotowania lokalnych inicjatyw.  

19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  miasta  

        Katowice na 2009r.  

19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów Powiatowej  

        Rady  Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 2009r.-2012r.  

19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia najniższego  

        wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami,  

        zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  

        przez miasto Katowice. 
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19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania  

        i zbywania  udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice. 

19e/Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki   

       Katowicka  Infrastruktura  Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp. z o.o. w Katowicach.  

19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

       Katowickiej Infrastruktury  Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach  

       poprzez wniesienie  aportu w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  

20.Rozpatrzenie skarg: 

- Pana G E. B  

- Mieszkańców ul. Opalińskiego  

- Pana J S  

- Pana G W  

21.Interpelacje. 

22.Zapytania radnych. 

23.Komunikaty i wolne wnioski. 

24.Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter otworzył obrady XXXVI 

sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich zgromadzonych, Prezydenta, Wiceprezydentów, 

Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów  

i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

Przewodniczący Rady powitał Dyrektor Gimnazjum nr 20 Panią Joannę 

Mateusiak wraz z delegacją młodzieży.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych: 

1/ Magdalena Wieczorek  

2/ Ryszard Willner-Paster  

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 27 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter zaproponował do Komisji 

Uchwał i Wniosków sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka 

Chmielińskiego. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV  sesji Rady Miasta 

Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokoły   

z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Katowice były wyłożone do wglądu  

w Biurze Rady Miasta i radni mogli zapoznać się z ich treścią. 

 

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

pod głosowanie przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta 

Katowice. 

 

Protokoły z XXXIV i XXXV sesji zostały przyjęte jednogłośnie, przy 27 

głosach „za”. 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad.  

 
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) Przewodniczący Rady 

wniósł o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez: 

1/ dopisanie punktu 19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

    w budżecie  miasta Katowice na 2009r. 

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

2/ dopisanie punktu 19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na  

     kandydatów Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 2009r.-2012r.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśnia, że na nową kadencję Pan Prezydent powołuje 

Powiatową Radę Zatrudnienia, natomiast delegowanie radnych do tej komisji jest 

kompetencją Rady Miasta.  

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

3/ dopisanie punktu 19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie  

     ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących  

     nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  

     prowadzonych przez miasto Katowice. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że proponuje się podwyżkę wynagrodzenia dla 

pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych z  750 zł na 850 zł.  

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

4/ dopisanie punktu 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad  

     wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem  

     Miasta Katowice. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że trzy kolejne projekty uchwał oznaczone 

drukiem sesyjnym 19d/ 19e/ i 19f/ dotyczą porządkowania spraw związanych z Katowicka 

Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji.  

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

5/ dopisanie punktu 19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

    utworzenia spółki  Katowicka Infrastruktura  Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp. z o.o.  

    w Katowicach.  

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

6/ dopisanie punktu 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału  

    zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

    w Katowicach poprzez wniesienie aportu w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  

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

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 19 grudnia 2008r. do 22 stycznia  

2009r.  

/ Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – 

załącznik nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr  

               20 imienia Karola Miarki.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła sylwetkę przyszłego patrona 

szkoły oraz procedurę związaną z nadaniem szkole imienia.  

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 20 

w Katowicach złożyły wniosek o nadanie szkole imienia Karola Miarki, 

uwzględniając jego zasługi w krzewieniu polskiego czytelnictwa na Śląsku oraz 

wybitne osiągnięcia na polu działalności społecznej, kulturalnej i politycznej. 

Postać Karola Miarki to wzór starannego wykształcenia, szlachetności 

charakteru, patriotyzmu oraz umiłowania i krzewienia języka ojczystego w 

latach szczególnie wzmożonej germanizacji na Górnym Śląsku. W artykule 

„Głos wołającego na puszczy górnośląskiej” opublikowanym w 1863 r. na 

łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” wzywał nauczycieli szkół ludowych  

do pielęgnowania języka polskiego. W latach 1869-1880 Miarka redagował 

pismo „Zwiastun Górnośląski”, a w latach 1869-1880 czasopismo „Katolik”, 

najbardziej wpływową wówczas gazetę na Górnym Śląsku. Miarka dobitnie 
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akcentował odrębność narodową Ślązaków i domagał się swobód dla języka 

polskiego w organach przedstawicielskich. Ponadto dążył do podniesienia 

poziomu oświaty ludu polskiego na Śląsku, między innymi poprzez amatorski 

teatr, czytelnie ludowe, zrzeszenia kulturalne. Założył księgarnię nakładczą oraz 

drukarnię w Mikołowie, tworząc w ten sposób ośrodek wydawniczy masowo 

dostarczający czytelnikowi polskie słowo drukowane.  

Karol Miarka dał się poznać jako społecznik niosący bezpośrednią pomoc 

będącym w potrzebie.  

W 1879 r., w okresie klęski głodu na Górnym Śląsku, założył w Mikołowie 

Komitet Naczelny dla Zbierania Składek dla Potrzebujących, zwany Komitetem 

Głodowym. Był niewątpliwie postacią zasługującą na uznanie i pamięć ze 

względu na wszechstronną działalność, która miała doniosłe znaczenie dla 

narodowego odrodzenia się Śląska.  

Mając na uwadze dydaktyczną działalność Karola Miarki w piotrowickiej szkole 

w latach 1847-1850 pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 20 od wielu lat 

gromadzą i dokumentują materiały związane z tym okresem życia Karola 

Miarki. Sylwetka tego wybitnego działacza społeczno-politycznego, pisarza, 

wydawcy i krzewiciela kultury z pewnością pozwoli kształtować moralne  

i patriotyczne postawy młodych ludzi. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI//743/09/ 

 

Prowadzący obrady złożył gratulacje całej szkolnej społeczności wielce 

godnego patrona  i życzył wielu sukcesów wszystkim nauczycielom i uczniom 

tej szkoły.  

 

Rada Miasta Katowice udzieliła głosu Pani Dyrektor Joannie Mateusiak.  

 

Pani Dyrektor Joanna Mateusiak podziękowała radnym za nadanie szkole 

imienia.  

Rozdała także kartki okolicznościowe z  podziękowaniami dla radnych 

przygotowane m.in. przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 20.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

               położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Księdza Józefa  

               Kani).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/8/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic 

i Placów przybliżył postać patrona ulicy.  

Ksiądz Józef Kania urodził się 31 stycznia 1913 roku. Pochodził z 

wielodzietnej rodziny górniczej. Po ukończeniu szkoły ludowej w Dębie, 

kontynuował naukę w Gimnazjum Państwowym w Katowicach. Po zdaniu 

matury wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 

1937 roku. Następnie został skierowany do pracy jako wikary do parafii w 

Michałkowicach. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji 

wysyłał paczki żywnościowe więźniom aresztowanym przez Niemców oraz 

wspierał materialnie i duchowo ich rodziny. Dlatego też szybko zainteresowali 

się nim hitlerowcy i otrzymał nakaz codziennego meldowania się na gestapo. 

Kuria biskupia, w obawie przed czekającym go niewątpliwie aresztowaniem, 

przeniosła go na parafię w Brzęczkowicach. Również tutaj Ksiądz Józef Kania 

wspomagał osoby przetrzymywane w mysłowickim więzieniu. Ksiądz Józef 

Kania był członkiem Związku Walki Zbrojnej, a od 1942 roku Armii Krajowej. 

W lutym 1943 roku do Brzęczkowic przyjechało gestapo, aby księdza 

aresztować, jednak jego już tam nie było. Kilka dni wcześniej ostrzeżony o 

zamiarach hitlerowców, ukrył się w Ustroniu. Mianowany został wtedy 

kapelanem Inspektoratu Rybnickiego Armii Krajowej i odegrał znaczącą rolę w 

jego działalności. Jednak gestapo przez cały czas tropiło „Ojca Michała”. 

Wydany przez konfidentów został aresztowany i wywieziony do Auschwitz. 

Obozowi esesmani nazywali go „partyzanckim księdzem”. Rozstrzelano go 12 

czerwca 1944 roku. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/744/09/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

               położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Aleksandry  

               Śląskiej).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/ 9/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  
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Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic 

i Placów przybliżył postać patrona ulicy.  

 

Aleksandra Śląska -  aktorka teatralna i filmowa, pedagog. 

Właściwe jej nazwisko brzmiało Aleksandra Wąsik, nazwisko Śląska przybrała 

jako swój pseudonim artystyczny. Urodziła się 4 listopada 1925 roku w 

Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 15. Jej ojciec - Edmund Wąsik był 

wicedyrektorem Okręgu Polskich Kolei Państwowych w Katowicach, 

uczestniczył w III powstaniu śląskim, był posłem na Sejm II Rzeczpospolitej 

Polskiej w latach 1935-1938 i Sejmu Śląskiego oraz członkiem Rady Miejskiej 

Katowic. W 1947 roku Aleksandra Śląska ukończyła Państwową Szkołę 

Dramatyczną w Krakowie. 

Po ukończeniu szkoły przez dwa lata grała na deskach Teatru Starego i Teatru 

imienia Słowackiego w Krakowie. W 1949 roku przeniosła się do Warszawy i 

rozpoczęła pracę w Teatrze Współczesnym. Od 1956 roku do końca życia, przez 

ponad trzydzieści lat, związana była z warszawskim Teatrem Ateneum. Artystka 

występowała również w spektaklach radiowych i telewizyjnych. Zagrała wiele 

ról filmowych: między innymi w „Ostatnim etapie”, „Pasażerce”,  „Młodości 

Chopina”, „Pętli’, „Czarnej sukni”. Stworzyła niezapomnianą postać królowej 

Bony w serialu telewizyjnym. W dubbingu do angielskiego serialu „Elżbieta 

królowa Anglii” użyczyła głosu głównej bohaterce. Od 1973 roku była 

wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1987 

roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego sztuki teatralnej. 

Zmarła 18 września 1989 roku w Warszawie i pochowana została na 

Powązkach. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/745/09/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

                 położonemu na terenie miasta Katowice ( Skwer Hilarego  

                 Krzysztofiaka).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/ 10/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  
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Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic 

i Placów przybliżył postać patrona ulicy.  

Hilary Krzysztofiak- artysta, plastyk, grafik, scenograf. 

Urodził się 28 października 1926 roku w Katowicach Szopienicach. W latach 

1945-1946 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 

1946-1951 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 

Warszawie, między innymi pod kierunkiem Kazimierza Nity, Adama Gerżabka, 

Juliusza Krajewskiego, Witolda Millera, Adama Bunscha oraz Marka 

Włodarskiego. W latach 1950-1951 na łamach czasopisma „Po Prostu” 

publikował artykuły krytyczne na temat socrealizmu, nawołujące do otwarcia się 

na najnowsze tendencje w sztuce. Był redaktorem graficznym pism „Po Prostu” 

oraz „Ruchu Muzycznego”. W 1951 roku przerwał pracę nad dyplomem i 

opuścił uczelnię. W latach 1951-1955 mieszkał w Szklarskiej Porębie, nawiązał 

kontakt z młodymi studentami z Katowic: Urszulą Broll, Ireną Bąk, Zdzisławem 

Bilińskim, Stefanem Gaidą, Klaudiuszem Jędrusikiem, Marią Obrembą, 

Zdzisławem Stankiem oraz Tadeuszem Ślimakowskim i Krystyną Broll. 

Wspólnie z nimi oraz Konradem Swinarskim założył grupę St-53 – jedną z 

pierwszych powojennych formacji artystycznych w Polsce, odcinającą się od 

promowanego przez państwo socrealizmu i nawołującą do tworzenia sztuki 

nowoczesnej w oparciu o tekst Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego.  

W latach 1953-1957 brał udział w pracach samokształceniowych oraz 

wystawach grupy St-53 w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Uczestniczył 

również w wystawach między innymi w Arsenale (1955); III Wystawie Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie (1959); wystawie Konfrontacje w Warszawie 

(1963); I Międzynarodowym Studium Pleneru Koszalińskiego w Osiekach 

(1962); I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). 

Od 1955 roku mieszkał w Warszawie. W 1966 roku wyjechał z Polski do 

Paryża. Utrzymywał kontakty z paryską ”Kulturą”, Sławomirem Mrożkiem, 

Zbigniewem Herbertem, Janem Lebensteinem, Witoldem Kaczanowskim. W 

1968 roku wyjechał z kraju na stałe i zdecydował się na emigrację.  

Po jego wyjeździe pracownia artysty w Warszawie została zaplombowana, 

potem obrazy wyrzucono na śmietnik. Cenzura Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej skazała go na nieistnienie. Mieszkał we Francji, Holandii, Niemczech 

oraz USA, zdobywając uznanie i aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym 

tych krajów. Brał udział w wystawach zbiorowych, miał również kilkanaście 

wystaw indywidualnych. Wystawiał między innymi w Paryżu, Hadze, 

Dusseldorfie, Dortmundzie, Monachium, Krefeld, Frankfurcie, South Orange.  

Projektował scenografię do wielu sztuk między innymi Ionesco i Mrożka, z 

którymi się przyjaźnił. Pisali o nim między innymi Czapski, Mrożek, 

Odojewski. W 1977 roku otrzymał nagrodę imienia Jurzykowskiego. W tym 

samym roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Zmarł w Falls Chuch (USA) 

30 września 1979 roku.  
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Uprawiał malarstwo, grafikę, plakat, formy przestrzenne. Wielokrotnie 

nagradzany, jego prace znajdują się  w prywatnych i państwowych kolekcjach 

polskich (muzea w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Słupsku) i 

zagranicznych (USA, Francja, Niemcy, Holandia). 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/746/09/ 

 

O godzinie 13.55 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.  

O godzinie  14.25 wznowiono obrady.  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań  

                 z realizacji planów pracy Rady Miasta i komisji stałych w 2008r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/11/09. 

 

Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice 

za rok 2008.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

Marek Chmieliski poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/747/09/ 

 

Prowadzenie obrad sesji ponownie przejął Przewodniczący Rady Jerzy Forajter.  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta  

                 Katowice na lata 2007-2013.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/12/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w programie proponuje się 

dokonać zmian w punkcie obejmującym szczepienia dzieci przeciwko 
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pneumokokom. Zapis przewidywał szczepienie dzieci w Domach Dziecka. 

Obecnie proponuje się objęcie szczepieniem dzieci w żłobkach, za zgodą 

rodziców, chorych na mukowiscydozę  oraz w okresie remisji chorób 

podstawowych leczonych w poradniach onkologicznej, nefrologicznej  

i gastroenterologicznej poprzez chemioterapię i immunosupresję.  W kolejnym 

punkcie proponuje się rozszerzenie badań dla osób „w trzecim i czwartym 

wieku”  na dwa kolejne lata.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/748/09/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania  

                Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji  

                Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/13/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula 

przypomniał, że w 2008r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się 

następującą tematyką: ocena realizacji programu poprawy bezpieczeństwa 

publicznego w 2007r., przygotowanie projektu programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli miasta 

Katowice na 2008r., zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej opieki nad 

nieletnimi zatrzymywanymi przez służby porządkowe na terenie miasta, 

opiniowanie projektu budżetu miasta na 2009r.  

Tematyka posiedzeń miała na celu wsparcie działań podejmowanych przez 

służby ustawowo do tego powołane  w związku z sytuacją w zakresie 

bezpieczeństwa w mieście, która z miesiąca na miesiąc ulega poprawie. 

Dodatkowo w 2008r. zakończyła  pracę Komisja II kadencji i rozpoczęła pracę 

Komisja III kadencji. 

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że jest zaniepokojona zbyt małą ilością 

spotkań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwłaszcza, że w rankingach miasto 

Katowice wciąż znajduje się w niechlubnej czołówce miast najbardziej 

niebezpiecznych w odczuciu mieszkańców. Trzy spotkania trwające po 30 minut 

nie wyczerpują tematów bezpieczeństwa. W związku z tym radna poddała  
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w wątpliwość skuteczność działań tej komisji. Zapytała dlaczego odbyło się tak 

mało spotkań i były one takie krótkie?.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że ubolewa z powodu nieobecności radnej 

Kołodziej na ostatnim spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jeżeli 

będzie taka potrzeba, to można zwiększyć ilość posiedzeń. Działania Komisji 

opierają się na realizacji programu ściśle ustalonego przez Radę Miasta 

Katowice. Widoczne jest to w statystykach, które wykazują zdecydowaną 

poprawę z roku na rok w zakresie  poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Każdy radny został poinformowany o programie działań Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na dany rok kalendarzowy. Można było zgłaszać 

uwagi, ale  takich ze strony radnej Kołodziej nie było.   

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula wyraził 

ubolewanie, że radnej nie było na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Radna zgłaszała zastrzeżenie co do sposobu powiadamiania jej  

o posiedzeniach tej komisji. Odbywa się to zwyczajowo, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, do skrytek radnych, pracujących w Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. Uwzględniając różnicę pomiędzy pracą tej Komisji, a Komisjami 

stałymi Rady Miasta, powiadomienie o Komisji Bezpieczeństwa odbywać się 

będzie także telefonicznie. Co do czasu trwania Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku, to wynika on z przedmiotu jej pracy i nie zawsze trwa 30 minut. 

Niektóre posiedzenia są znacznie dłuższe.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że nie została poinformowana o ostatnim 

posiedzeniu Komisji. Powinna być zawiadomiona także telefonicznie, 

zwłaszcza, że była chora i nie mogła odebrać materiałów ze skrytki.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że jest to Komisja powołana 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta, realizująca zadania Prezydenta i w związku  

z tym nie jest komisją Rady Miasta, obsługiwana przez Biuro Rady Miasta.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/749/09/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu  

                zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  

                obywateli i porządku publicznego w 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/13/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.  

Komisja Bezpieczeństwa  i Porządku miasta Katowice zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula 

poinformował, że programy przygotowywane są co roku. Powstają one jako 

suma zintegrowanych działań podejmowanych przez Urząd Miasta, miejskie 

jednostki organizacyjne oraz służby inspekcji i straży działające na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku. Program bazuje i jest związany z rządowym 

programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej”, a także wpisuje się w założenia „Strategii bezpieczeństwa  kraju 

na lata 2007-2015”. Podstawowym jego celem jest wzrost poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. „Poczucie społeczne” często rozmija się z 

danymi statystycznymi. Od dwóch lat dane dotyczące bezpieczeństwa w 

Katowicach są coraz bardziej optymistyczne. Poprawa realnego stanu 

bezpieczeństwa określanego danymi statystycznymi to także cel programu, 

podobnie jak działania profilaktyczne związane z  zapobieganiem przestępczości 

i aspołecznym zachowaniom. 

Mówiąc o finansach, to w bieżącym roku z budżetu miasta zostanie na zadania 

związane z bezpieczeństwem, przeznaczona kwota 31 mln zł. W ubiegłym było 

to 24,5 mln zł. Odliczając wydatki na utrzymanie państwowej straży pożarnej, 

które realizowane są w formie dotacji, na zasadzie zadań zleconych, w ubiegłym 

roku z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 11, 5  mln zł, w bieżącym 17 mln 

zł.  

Jednym z najistotniejszych zadań programu jest m.in. zwiększenie liczby 

umundurowanych funkcjonariuszy na ulicach. Miasto realizuje porozumienie  

z Komendą Miejską Policji w Katowicach na wykupywanie dodatkowych 

patroli. Policjanci pracują po godzinach, co jest finansowane z budżetu miasta. 

Patrole policjantów łączone są z patrolami Szkoły Policji w Katowicach. W tym 

roku zakłada się  około 3 tys. takich patroli ( licząc to jako jeden dzień pracy 

trzech funkcjonariuszy - dwóch ze Szkoły Policji i jednego z Komendy 

Miejskiej Policji ). Patrole te odbywać się będą w ramach wspomnianego 

porozumienia w trybie trzy - letnim. Wszelkie praktyki ze Szkoły Policji będą 

się odbywały tylko na terenie miasta Katowice. Kolejnym zadaniem jest wzrost 

zatrudnienia w  Straży Miejskiej. W bieżącym roku zwiększy się ono o 60 

etatów, z 80 do 140. Kontynuowane będzie przygotowywanie siedziby dla V 

Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Lwowskiej. Koszt przedsięwzięcia to 

4 mln zł. Rozpocznie się także budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. 

Żelaznej.  Jej koszt to 3 mln 300 tys. zł. Ponadto 300 tys. zł przeznaczone 

zostanie na motywowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji i Straży 

Pożarnej. 200 tys. zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa i mediów dla 
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Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto będzie wypłacany 

ekwiwalent dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach 

ratowniczych, średnio 10 zł za godzinę. Suma środków przeznaczonych na 

realizacje programu to ponad  9 mln zł. Oceny tych działań dokonywane są na 

bieżąco i cyklicznie.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał o poprawkach wniesionych przez Komisje 

Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula wyjaśnił, że 

obie poprawki odnoszą się do planu i dotyczą zadania nr IV 2.1: „Przewóz 

kibiców specjalnymi autobusami z miejsc wskazanych przez KMP w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa na trasach przemarszu/ przejazdu grup kibiców. 

Koszt: 50.000 zł” oraz zadania nr I.6.2: „Wzmożenie działań restrykcyjnych 

wobec parkujących na ścieżkach rowerowych, drogach przeciwpożarowych  

i miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych”.  

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał czy dodatkowe godziny pracy policjantów 

opłacane przez Urząd Miasta są zgodne z Kodeksem pracy. Nie można bowiem 

przekraczać ustawowego czasu pracy.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula wyjaśnił, że 

policjanci nie podlegają pod Kodeks pracy. Mają tu zastosowanie branżowe 

przepisy. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami określonymi przez 

MSWiA. Do tej pory nie było skarg aby łamane były prawa pracownicze  

policjantów.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy nie dobrze by było w programie najpierw 

zdiagnozować problem wyznaczając obszar terytorialnie, czyli niejako na mapie 

wskazując „miejsca specjalnej troski dla służb mundurowych”.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula stwierdził, 

że założeniem programu są zadania systemowe np. doposażenie Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i paliwo. W takim przypadku 

trudno mówić o jakimś terytorialnym podziale. Będą one spożytkowane na 

terenie całego miasta. Podobnie z motywowaniem policjantów.  

Analiza stanu bezpieczeństwa miasta odbywa się przy planowaniu w cyklach 

miesięcznych miejsc pełnienia dodatkowej służby w wyniku analizy interwencji 

wpływających do Prezydenta Miasta i  statystyk w zakresie bezpieczeństwa.  

Z miesiąca na miesiąc rejony prewencji są więc modyfikowane. Prewencja musi 

być oczywiście wsparta działaniami operacyjnymi. Jest to jednak kompetencją 

Komendy Miejskiej Policji.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/750/09/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  

                Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego   

                Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. Prof. Emila  

                Michałowskiego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/15/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/751/09/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na  

                 bezprzetargową sprzedaż, wydzierżawienie, wynajęcie,  

                 użytkowanie lub użyczenie trwałego majątku ruchomego  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  

                 Szpitala im. Ludwika Rydygiera w likwidacji w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/16/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że rozpoczęła się likwidacja SP 

ZOZ Szpitala im. L. Rydygiera w Katowicach. W uchwale o likwidacji Rada 

Miasta wyraziła zgodę na zadysponowanie środkami materialnymi  

i niematerialnymi poprzez ich przekazanie na rzecz innych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których miasto jest organem tworzącym. Z powodu tego, iż 

miasto chce zakończyć likwidację Szpitala w ciągu trzech miesięcy, chciałoby 

zrezygnować z przetargowej metody sprzedaży, wydzierżawienia, wynajęcia,  

użytkowanie lub użyczenia i zastosować uproszczony tryb, tzn. operat 

szacunkowy po cenie o wartości rynkowej.  
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Obniżenie funduszu założycielskiego odbyłoby się zbiorczo, na koniec 

procedury zbycia.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/752/09/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji  

                 o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź  

                 uniemożliwienia korzystania z nieruchomości  w dotychczasowy  

                 sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku  

                 z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach  

                 ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu  

                 wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu  

                 miejscowego”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/17/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/753/09/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów  

                 górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”  

                 i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej  

                 w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/18/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa wyzwala spore emocje społeczne, 

gdyż dotyczy masztów telefonii komórkowej. Miasto uwzględnia problem przy 

opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie ma ich jednak 

jeszcze uchwalonych na terenie całego miasta. Obecny projekt uchwały stara się 

rozwiązać problem w Panewnikach.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/754/09/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotowania lokalnych  

                inicjatyw.  

 

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

w dniu 27.XI.2008r.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz jako jeden z projektodawców projektu uchwały, 

stwierdził, że propozycja miała być narzędziem dla aktywnych społeczności 

lokalnych, które przy udziale miasta pragną realnie zmieniać swoje otoczenie, 

poprzez takie zabiegi jak budowa placu zabaw, ścieżek, ławeczek itd.  

Chodzi o to aby aktywność lokalna  nie sprowadzała się jedynie do pisania pism 

do Urzędu Miasta i aby mieszkańcy mieli realny wpływ na decydowanie  

o swojej dzielnicy. Radny podziękował Prezydentowi za pomoc  

w przygotowaniu projektu uchwały.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że projekt uchwały został zbadany, podobnie 

jak aktualność uchwały Rady Miasta w Tychach w tej samej sprawie. Po tej 

analizie, uznano, że muszą być wprowadzone do projektu pewne drobne 

poprawki. 

 

Sekretarz Miasta Janusz Waląg przedstawił poprawki do projektu uchwały: 

wykreślenie z tytułu projektu uchwały wyrazu „ dotowania”, dostosowanie nazw 

komisji do Statutu Miasta Katowice oraz nazw wydziałów do Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice. Wszędzie tam, gdzie użyto nazwy 

„Komisja Promocji i Rozwoju Miasta” należy zastąpić ją nazwą  „Komisja 

Rozwoju i Promocji Miasta”.  

W zał. nr 1 do projektu uchwały w  II pkt 1 „Wydział Rozwoju” należy zastąpić 

nazwą „Wydział Rozwoju Miasta”. W III pkt 1 „Urząd Miasta” należy zastąpić 

nazwą „Urząd Miasta Katowice”, w pkt 8 „Wydział Budżetu” winien być 

zastąpiony nazwą „Wydział Budżetu Miasta”. W zał. nr 2 IV nazwa „Urzędu 
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Miasta” powinna być zastąpiona nazwą  „Urząd Miasta Katowice”. Należy  

wykreślić „Wydział Komunikacji” oraz zapis „Radnych Rady Miasta” należy  

zastąpić nazwą „Radnych Rady Miasta Katowice”. W § 17 projektu uchwały po 

słowach „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, należy dopisać   

„i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej”.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz stwierdził, że poprawki są zasadne i przyjmuje je  

w formie autopoprawki.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliski 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym  zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu skierowała wniosek do 

Pana Prezydenta o przygotowanie projektu uchwały uwzględniającego uwagi  

i sugestie zawarte w pismach Skarbnika Miasta i Naczelnika Wydziału 

Prawnego.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie uwzględnił tych uwag. Oparł się na 

funkcjonującym w obiegu prawnym dokumencie, tj. uchwale Rady Miasta  

Tychy. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/755/09/ 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje projektodawcom.  

 

Punkt 19a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                    w budżecie miasta Katowice na 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19a/09 wraz  

z autopoprawką. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska przedstawiła autopoprawkę do projektu 

uchwały. Stwierdziła, że projekt dotyczy w głównej mierze środków unijnych 

oraz konieczności dostosowania zadań inwestycyjnych, które będą 

dofinansowane kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ostatnią 

transzę kredytu miasto zobowiązane jest wziąć do końca marca 2009r.  

Autopoprawki dokonuje się w związku z koniecznością: 
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1. zabezpieczenia w pełnej wysokości wkładu własnego dla projektu „Strefy 

aktywności rodzinnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 poprzez 

przeniesienie z zadania „Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. 

Panewnickiej” (60.001 zł); 

2. dostosowania planu projektów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 do 

skorygowanych wniosków aplikacyjnych z uwagi na nie zaakceptowanie 

części wydatków jako kosztów kwalifikowanych i zmianę montażu 

finansowego, w tym: 

– projekt „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych” – 

zmniejszenie dochodów i wydatków z EFRR (88.871 zł) i zmniejszenie wkładu 

własnego miasta (15.684 zł); 

– projekt „Serce Nikiszowca-rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic 

przy ul. Rymarskiej 4” – zwiększenie dochodów i wydatków z EFRR (224.864 

zł) i zmniejszenie wkładu własnego (224.864 zł); 

 

W związku z powyższym: 

w treści projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

 w § 1: 

– w pkt 1/  kwotę  343.514 złzastępuje się kwotą 568.378 zł 

– w pkt 2/  kwotę  620.761 złzastępuje się kwotą 709.632 zł 

– w pkt 3/  kwotę  367.856 złzastępuje się kwotą 592.720 zł 

– w pkt 4/  kwotę 3.774.854 złzastępuje się kwotą4.104.273 zł 

– w pkt 5/  kwotę 3.129.751 złzastępuje się kwotą3.370.299 zł 

 

 w uzasadnieniu: 

 w części Zmiany budżetu miasta Katowice na 2009 rok 

– w pkt 1/ zwiększenie dochodów 

kwotę 343.514 zł zastępuje się kwotą 568.378 zł 

oraz dodaje się tiret 4: 

„– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic 

przy ul. Rymarskiej 4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zmiana montażu finansowego)

 224.864 zł” 

– w pkt 2/ zmniejszenie dochodów 

kwotę 620.761 zł zastępuje się kwotą 709.632 zł 

oraz dodaje się tiret 3: 
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„– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 88.871 zł” 

– w pkt 3/ zwiększenie wydatków 

kwotę 367.856 zł zastępuje się kwotą 592.720 zł 

oraz dodaje się tiret 5: 

„– realizację projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013224.864 zł” 

– w pkt 4/ zmniejszenie wydatków 

kwotę 3.774.854 zł zastępuje się kwotą 4.104.273 zł 

oraz dodaje się tiret 4 i 5: 

„– realizację projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik 

szkolnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (88.871 zł) i budżetu miasta (15.684 zł) 104.555 zł 

– realizację projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” stanowiących wkład własny miasta

 224.864 zł” 

– w pkt 5/ zmniejszenie przychodów 

kwotę 3.129.751 zł zastępuje się kwotą 3.370.299 zł 

 

 w części Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2009 rok, przeniesienie 

wydatków 
kwotę 20.060.156 zł zastępuje się kwotą 20.120.157 zł 

oraz dodaje się tiret 3: 

„– zabezpieczenia w pełnej wysokości wkładu własnego dla projektu „Strefy 

aktywności rodzinnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 60.001 zł 

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do autopoprawki 

Jednocześnie przedkłada się projekt uchwały, uzasadnienie oraz załączniki nr 1, 

2, 3, 4 i 5 do projektu uchwały Rady Miasta w brzmieniu uwzględniającym 

powyższe zmiany. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała czy  w związku ze zmniejszeniem   

planowanych środków na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, należy rozumieć,  

że takie zajęcia w ogóle nie będą realizowane? 
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Skarbnik Miasta Danuta Kamińska potwierdziła, że tak. Większość środków 

nie uzyskała dofinansowania.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała czy miasto nie otrzymało na ten cel 

środków unijnych?. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska potwierdziła, że tak. 

 

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 XXXVI/756/09/ 

 

Punkt 19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na  

                    kandydatów Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach na  

                    kadencję 2009r.-2012r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19b/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na pracę w Powiatowej Radzie 

Zatrudnienia.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/757/09/ 

 

Punkt 19c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla  

                    pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych  

                    w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

                    prowadzonych przez miasto Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19c/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/758/09/ 

 

Punkt 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad  

                    wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach  

                    prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19d/09. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały wprowadza 

możliwość skorzystania z procedury, w której decyzje o wniesieniu 

dokumentacji technicznej  podejmuje Prezydent Miasta, w drodze Zarządzenia. 

Chodzi tu o inne, niż nieruchomości, składniki mienia komunalnego o wartości 

do 2 mln zł.   

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/759/09/ 

Punkt 19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    utworzenia spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- 

                    Kanalizacyjna Sp. zo.o. w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19e/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że kapitał zakładowy spółki może 

być podwyższony poprzez wniesienie dokumentacji technicznej służącej 

realizacji prac inwestycyjnych.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

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

 

/ Uchwała nr XXXVI/760/09/ 

 

Punkt 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia  

                    kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury  

                    Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach poprzez  

                    wniesienie aportu w postaci infrastruktury wodno- 

                    kanalizacyjnej.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/19f/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że na aport składają się sieć 

wodno kanalizacyjna o łącznej wartości 13 mln 668 tys. 100 zł , to jest wartość 

wytworzona poprzez inwestycje miejskie m.in. polegające na przygotowaniu 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przepompownia ścieków przy ul. 

Siemianowickiej o wartości 553 tys. zł., przepompownia ścieków i kanalizacja 

sanitarna przy ul. Cietrzewi o wartości 180 tys. 100 zł, przepompownia przy ul. 

Bielskiej o wartości 1 ml 998 tys. 350 zł., przepompownia ścieków i kanalizacja 

sanitarna przy ul. Rycerskiej o łącznej wartości 987 tys. 410 zł, przepompownia 

ścieków przy ul. Tomasza o wartości 124 tys. 150 zł., oczyszczalnia w 

Panewnikach o wartości 15 mln 805 tys. 500 zł. 

Aportem miasto chce ten majątek wnieść do KIWK-i. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/761/09/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G E. B 

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/20/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/762/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg mieszkańców 

ulicy Opalińskiego w Katowicach na bezczynność Prezydenta Miasta 

Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/20a/09.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Sontag poinformowała, 

że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym   zaopiniowała 

projekt uchwały  pozytywnie.   

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/763/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały we sprawie skargi Pana J S na przewlekłe 

załatwianie przez Prezydenta Miasta Katowice wniosku w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ulicy Tomasza w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/20b/09.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Sontag poinformowała, 

że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym   zaopiniowała 

projekt uchwały  pozytywnie.   

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/764/09/ 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G W 

na nieterminową i niepełną realizację przez Prezydenta Miasta Katowice 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXXVI/20c/09.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Sontag poinformowała, 

że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym   zaopiniowała 

projekt uchwały  pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do projektu uchwały polegającą na 

dopisaniu w § 4 projektu uchwały „ i  Prezydenta Miasta Katowice” jako 

wykonującego uchwałę w części, w której skarga została uznana za zasadną.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przyjęła poprawkę zgłoszoną przez 

Przewodniczącego Rady.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVI/765/09/ 

 

Punkt 21 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnią sesję Rady Miasta 

wpłynęły następujące  interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wycofania się z pomysłu 

przekazania  prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach 

organizacjom pozarządowym. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.01.2009r.  

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zwiększenia środków finansowych 

na prowadzenie świetlic środowiskowych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 14.01.2009r. 

3/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wsparcia prac konserwatorskich 

zabytku ruchomego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 9.01.2009r.  

4/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie uporządkowania skweru na rogu 

ulicy Gliwickiej i Pośpiecha oraz wyremontowania powierzchni chodników 

wokół tego skweru. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 19.01.2009r. 

5/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie uporządkowania ulicy Janasa. 
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Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 21.01.2009r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 

1/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie siedziby Śląskiego Instytutu 

Naukowego przy ul. Granicznej. 

2/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Rolna-Ligocka w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesję Rady wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Piotra Pietrasza  w sprawie: 

1. działań prowadzonych przez władze samorządu Katowic na rzecz  obniżenia  

    opłat za wodę  

2. autobusów PKM Katowice niedostosowanych do potrzeb osób  

    niepełnosprawnych  

3. remontu klatki i bramy kamienicy przy ul. Plebiscytowej  

2/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie remontu zabytkowego budynku przy  

    ul. Powstańców 23 ( willa Wojciecha Korfantego)  

3/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie stanu wiat przeciwdeszczowych  

    na przystankach tramwajowych i autobusowych w Katowicach 

4/ radnych Jakuba Łukasiewicza  i  Michała Jędrzejka w sprawie Biura  

    Obsługi Mieszkańców 

5/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie obniżenia podatków od środków  

    transportowych i strat budżetu Katowic  

 

Punkt 22 Zapytania radnych. 

 

Radna Ewa Kołodziej w imieniu mieszkańców Piotrowic, zamieszkałych  

w okolicach Szkoły Policji. Wraz z kilkoma innymi radnymi, radna 

wystosowała interpelację o uruchomienie połączenia drogowego pomiędzy ulicą 

Wspólną, a ulicą Tunelową. Udzielono na nią odpowiedzi, ale jest ona, według 

radnej, bardzo lakoniczna. W związku z tą samą sprawą mieszkańcy 

wystosowali do Pana Prezydenta prośbę o spotkanie. Dotychczas jednak nie 

otrzymali odpowiedzi w tej sprawie.  

Radna poprosiła więc Pana Wiceprezydenta Józefa Kocurka o spotkanie  

z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie.  

Radna zasygnalizowała także problem Czeczeńców, który według radnej został 

niewłaściwie rozwiązany.  

Radna poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  
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Radna Helena Hrapkiewicz zapytała o znaczne zniszczenia płyty przy 

Pomniku Żołnierza  Polskiego na Osiedlu Paderewskiego. Radna zapytała kto 

doprowadził do takich zniszczeń i kto będzie płacił za ich naprawę.  

Radna nawiązała także do swoich poprzednich zapytań z sesji grudniowej.  

Sprawa dotyczyła uporządkowania budynku po poczcie, znajdującej się na rogu 

ul. Damrota i ul. Warszawskiej oraz uprzątnięcia ulicy Szkolnej.  

W dalszym ciągu sprawa nie została załatwiona, pomimo pisemnych zapewnień, 

że będzie.  

Kolejną sprawą jest likwidacja w ostatnim czasie pojemników do segregacji, 

szczególnie na papier i szkło, w dzielnicy Podlesie, na ul. Uniczowskiej.  

Radna zapytała czy miasto jest nadal zainteresowane segregacją śmieci?.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota wyjaśnił, że budynek po poczcie nie należy 

do miasta. Co do pojemników, to rzeczywiście są one częściowo wycofywane, 

gdyż są przez mieszkańców zarzucane wszystkimi odpadami, z pominięciem ich 

segregacji.  

Wiceprezydent zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie w sprawie 

odstąpienia od selektywnej segregacji odpadów w Podlesiu.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził istnienie problemu dotyczącego coraz 

mniejszej ilości pojemników do segregacji na śmieci, szczególnie na papier  

i szkło.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poruszył sprawę stawiania przez miasto 

betonowych słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Radny zapytał dlaczego 

na Osiedlu Tysiąclecia postawiono tylko jeden taki słup?.  

Wiceprezydent Leszek Piechota wyjaśnił, że słupy ogłoszeniowe miasto stawia 

na swoich terenach. Jest to jedyny powód ich rozmieszczania.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz zaproponował aby na nadawanych przez miasto 

placach i rondach umieszczać takie słupy. Jednym z takich miejsc może być 

Rondo Ronalda Reagana lub np. ciąg ulicy B. Krzywoustego. Radny podał także 

propozycję ich ulokowania obok przystanków komunikacji miejskiej. 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że odniesie się do tej sprawy  

i poinformuje radnego o możliwości takiego rozwiązania oraz zwiększenia ilości 

słupów ogłoszeniowych.   

 

Radny Ryszard Willner-Paster poprosił ponownie o przegląd stanu torowisk 

tramwajowych w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem ul. 3 Maja. Zapytał 

czy wszystkie torowiska powinny być dopuszczone do ruchu. 

Wiceprezydent Leszek Piechota  wyjaśnił, że torowiska należą do Spółki 

Tramwaje Śląskie. Miasto może się zwrócić do tej spółki z pytaniem o termin 

ich modernizacji.  
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Radna Halina Kańtoch w temacie „Tramwajów Śląskich”, zapytała dlaczego 

od chwili przejęcia przez miasto udziałów tej spółki, zmniejszyła się ilość 

wagonów, nawet tych, które przewożą ludzi w godzinach szczytu 

komunikacyjnego. Radna zapytała czy na takich działaniach ma polegać 

poprawa komunikacji miejskiej i jej przewaga nad komunikacją prywatną ? 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota zobowiązał się udzielić odpowiedzi na  

piśmie.   

 

Radny Józef  Zawadzki  zapytał kiedy zostanie zainstalowany fotoradar przy 

ul. Mikołowskiej, o co wnioskował na poprzedniej sesji.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że zna sprawę i jest ona w trakcie 

wyjaśnień.  

 

Punkt 23 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszej sesji nie ma żadnych 

komunikatów.  

 

Punkt 24 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter wobec wyczerpania 

porządku obrad XXXVI sesji Rady, zamknął jej obrady o godz. 15.55. 

 

Protokołowała:      Prowadzący obrady: 

            Przewodniczący  

                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                   Jerzy Forajter  
 


