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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVII sesji. 

 

Data sesji:  23  lutego  2009r.  

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00  

Godzina zakończenia sesji: 15.30 

Numery podjętych uchwał: XXXVII/766/09 – XXXVII/789/09. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Witold Witkowicz i radny Józef Zawadzki  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Piotr Pietrasz  

 radny Witold Witkowicz  

 radny Józef Zawadzki   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym.  

nr 2 Tabela dotycząca porównania wysokości uchwalonych stawek od podatku  

       od środków transportowych w roku 2009 w poszczególnych miastach.  

nr 3 Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej nt. braku deklaracji  

       miasta Katowice do udziału w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016.  

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta 

2/ Ryszard Willner-Paster  
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Porządek obrad XXXVII 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 XXXVI 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 19 imienia Henryka 

Sławika (PU/609/09). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w 

Katowicach ( PU/607/09). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

(PU/608/09). 

10. Skreślony. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dzierżawców  ogródków  dotyczącego 

zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości Spółki Mieszkaniowej „Murcki” 

(PU/614/09). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Katowice 

(PU/615/09). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w 

Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach ( PU/616/09). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Średniego Studium 

Zawodowego w Zespole Szkól Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w 

Katowicach ( PU/617/09). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej ( 

PU/618/09).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Uchwały nr 

XXXI/666/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009  obowiązujących na 

terenie miasta Katowice – poprzez ich obniżenie ( PU/621/09). 

16a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

       miasta  Katowice na 2009r.( PU/622/09). 

16b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta  

       Katowice na  2009r. ( PU/623/09).  

16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz  

       szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia  

       zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  

       ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania  

      nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy ( PU/629/09). 

16d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie udzielenia miastu Jaworzno pomocy  

        finansowej  ( PU/630/09).  

16e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikat od  opłaty  

        z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

        nieruchomości ( PU/631/09). 

16f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia wysokości  

      bonifikat przy  sprzedaży 157 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  
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       najemców  ( PU/632/09).  

16g/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia miasta Katowice do spółki EMC  

       Silesia Sp.  z o.o. z siedzibą w Katowicach ( PU/636/09).  

16h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i wysokości diet  

       przysługujących radnym Rady Miejskiej Katowic ( PU/628/09). 

16i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie  

       miasta Katowice ( Rondo Ojca Euzebiusza Huchrackiego) ( PU/626/09).  

16j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie  

       miasta  Katowice ( Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej) ( PU/627/09). 

17.Rozpatrzenie skarg: 

- Pana A P ( PU/600/09). 

- Mieszkańców ulicy Z. Kossak-Szczuckiej( PU/611/09). 

- Pana T P, Pana L J, Pana Z B i Pana  M O ( PU/612/09). 

- Pana W G ( PU/619/09). 

- Pana P M ( PU/620/09). 

18.Interpelacje. 

19.Zapytania radnych. 

20.Komunikaty i wolne wnioski. 

21.Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXVII sesji Rady 

Miasta  

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Piotra Uszoka,   

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Józefa 

Kocurka, Wiceprezydenta Leszka Piechotę,  Naczelników oraz przedstawicieli 

Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zaproszonych zakładów 

oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący Rady powitał także Dyrektora Gimnazjum nr 19 w Katowicach 

Pana Tomasza Świdergała z delegacją rodziców i samorządu młodzieżowego.  

Powitał również Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych  

w Katowicach Pana Jana Sporka z delegacją uczniów.  

 

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

prawomocne, przy 29 radnych obecnych na sali sesyjnej. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 
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Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Witolda Witkowicza  

2/ Józefa Zawadzkiego  

 

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 XXXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokół   

z XXXVI sesji Rady Miasta Katowice był wyłożony do wglądu  

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

 

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

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

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

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadził nową numerację druków 

sesyjnych. Będą one oznaczane jako „PU/....../09”. Jest to więc skrót od 

„projektu uchwały”/ numer kolejny wpływu / rok. Tym samym w całym 

procesie procedowania radni będą pracować na tym samym druku „PU”. 

Spowoduje to jednoznaczność i identyfikowalność projektów uchwał. Każdy 

projekt uchwały będzie miał bowiem swój numer.  

 
W trybie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do 

Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004r., nr 14, poz. 539) Prezydent Miasta 

Katowice wniósł  o uzupełnienie porządku obrad sesji poprzez: 

1/  skreślenie punktu 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady  

      Miejskiej Katowic (PU/613/09)  dotyczącej  Konkursu  Inicjatyw  Kulturalnych  Katowic.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że ostatnią uchwałę dot. Konkursu Inicjatyw 

Kulturalnych unieważnił Wojewoda Śląski. W związku z tym zaistniała  konieczność 

uchylenia wcześniejszej uchwały w tej samej sprawie. Jest zgoda aby odbyło się to na sesji 
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marcowej, gdyż wówczas będzie można przedstawić nowy projekt uchwały w sprawie KIK,  

nie zawierający błędów prawnych.  

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

2/  dopisanie punktu 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

    uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009r.( PU/622/09). 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że planuje się zmienić upoważnienie co do możliwości 

zaciągania zobowiązań przez Prezydenta  Miasta z  kwoty 500.000 zł do kwoty 4.050.000 zł. 

Wynika to przede wszystkim ze  zobowiązań związanych z likwidacją Szpitala im.  

L. Rydygiera, a konkretnie odpraw pracowniczych. 

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

3/  dopisanie punktu 16b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

     w budżecie miasta Katowice na  2009r. ( PU/623/09).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają m.in. z przyznania 

środków finansowych w części oświatowej subwencji ogólnej, realizacji projektu „praca z 

uczniem uzdolnionym”, zmniejszenia dochodów w części oświatowej, równoważącej. 

Ponadto planuje się zwiększenie wydatków na wyburzenia w kwartale ul. Wodnej, Górniczej 

i Pawła, zielone szkoły oraz na modernizację „Spodka”.  

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

4/ dopisanie punktu 16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu  

     określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom  

     dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  

     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz  

     wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku  

     pracy ( PU/629/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wprowadzono nowe regulacje odnośnie 

dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli. Po negocjacjach prowadzonych ze związkami 

zawodowymi ustalono propozycje dodatków dla nauczycieli należnych od dnia 1 stycznia 

2009r.  

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

5/ dopisanie punktu 16d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie udzielenia miastu  

     Jaworzno pomocy finansowej  ( PU/630/09).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zaproponowana kwota jest formą zabezpieczenia miasta 

Jaworzna przed ewentualnymi negatywnymi skutkami meczów rozgrywanych przez GKS 

„Katowice, spowodowanych remontem stadionu przy ul. Bukowej. Rezerwacja kwoty nie jest 

równoznaczna z jej wypłatą. Jest to bowiem tylko rezerwa na wypadek. 

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

6/ dopisanie punktu 16e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie  

     bonifikat od  opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo  

     własności nieruchomości ( PU/631/09). 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa dotyczy wyceny nieruchomości i prawa 

przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Nastąpiła zmiana regulacji  

w sprawie wyrażania zgody na udzielanie bonifikat w tym temacie. Kompetencje w tej 

sprawie przejęła Rada Miasta. Mijają terminy operatów szacunkowych, stąd konieczność 

podjęcia uchwały.    

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

7/ dopisanie punktu 16f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

      i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 157 nieruchomości stanowiących lokale  

      mieszkalne na rzecz ich najemców ( PU/632/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  
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 8/ dopisanie punktu 16g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia miasta  

       Katowice do spółki EMC Silesia Sp. z o.o. z siedzibą we Katowicach ( PU/636/09).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to inwestor, który wygrał przetarg na 

rozbudowę Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Szopienicach. Na dwóch działkach 

miejskich będzie realizował budowę Centrum Profilaktyki Starzenia. Aport niepieniężny 

zdecydowanie ułatwi przedsięwzięcie, gdyż pozwolenie na budowę będzie wydane na rzecz 

właściciela, czyli Spółki  i uniknie się skomplikowanych rozliczeń. Przy okazji unikniemy 

obciążenia podatkiem VAT, na który jest abolicja do 31 marca br.  

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

 

W trybie § 10 ust. 3 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 sesji poprzez: 

 

1/ dopisanie punktu 16h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

     zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej Katowic ( PU/628/09). 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa uzyskała zgodę Klubów Radnych.  

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

2/ dopisanie punktu 16i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

     położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Ojca Euzebiusza Huchrackiego)  

     ( PU/626/09).  

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

3/ dopisanie punktu 16j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

     położonej na terenie miasta Katowice ( Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej) ( PU/627/09). 

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

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 23 stycznia 2009r. do 19 lutego  2009r.  

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

do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr  

              19 imienia Henryka Sławika. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/609/09. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  
Henryk Sławik to niewątpliwie człowiek o szlachetnym i prawym charakterze, jeden z 

najwybitniejszych Polaków walczących o wolność i godność swojego narodu. Od urodzenia 

był silnie związany ze Śląskiem, uczestniczył we wszystkich trzech powstaniach śląskich i 
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aktywnie działał w komitecie plebiscytowym. To także redaktor naczelny „Gazety 

Robotniczej”, a w latach 1920-1930 radny Katowic i członek Rady Naczelnej Polskiej Partii 

Socjalistycznej (od 1934 r.). Działał także jako poseł Sejmu Śląskiego oraz został delegatem 

do Ligi Narodów. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na 

czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki Nad Uchodźcami Polskimi. Został również 

mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźctwie. Organizował pomoc dla 

internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, a 

we współpracy z delegatem rządu węgierskiego Józsefem Antallem seniorem wystawiał 

uchodźcom, w tym Żydom, dokumenty, które wielu z nich uratowały życie. Jednym z 

dowodów na człowieczeństwo najwyższej próby, jakim wykazał się Henryk Sławik, był fakt, 

że torturowany przez Niemców nie ujawnił podczas konfrontacji współpracy węgierskiego 

przyjaciela, Józsefa Antalla seniora. Ponadto Sławik pomagał ratować żydowskie dzieci, dla 

których, we współpracy z Józsefem Antallem i Zdzisławem Antoniewiczem, utworzył 

sierociniec, oficjalnie noszący nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. W 1944 r., po 

wkroczeniu Niemców na Węgry, został aresztowany i osadzony w niemieckim obozie 

koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie w sierpniu 1944 r. został rozstrzelany. Za 

uratowanie 5 000 Żydów Henryk Sławik został w 1990 r. pośmiertnie uhonorowany Medalem 

Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, zaś z uwagi na całokształt swych działań nazywany 

jest również Bohaterem Trzech Narodów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz jako członek Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia „Henryk Sławik - pamięci dzieło” podziękował za cenną 

inicjatywę przedstawicielom Gimnazjum nr 19 oraz Panu Prezydentowi za  

podjęcie działań zmierzających do nadania nazwy tego wybitnego Patrona 

szkole.  
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Stowarzyszenie „NZS 1980” w osobie 

Pana Prezesa Zbigniewa Kopczyńskiego zwróciło się do Przewodniczącego 

Rady z podziękowaniem władzom miasta za dotychczasowe działania 

zmierzające do upamiętnienia postaci Henryka Sławika, szczególnie poprzez 

nadanie Jego imienia  19 Gimnazjum oraz Rondu na Osiedlu Tysiąclecia. 

Jednocześnie przedstawiciele Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o dalsze 

upamiętnianie i promowanie postaci Henryka Sławika na terenie miasta. Z takim 

wnioskiem zwrócił się do Przewodniczącego Rady i do Prezydenta Miasta 

Katowice.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/766/09/ 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 19 Pan Tomasz Świdergał podziękował Radzie 

Miasta i Panu Prezydentowi za nadanie Szkole imienia Henryka Sławika.  

Stwierdził, że Patron jest wielkim śląskim bohaterem, niestety zapomnianym. 
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Wyraził nadzieję, że może Gimnazjum nr 19, Radnym i mieszkańcom miasta  

uda się przywrócić Jego pamięć.   

Dyrektor wręczył Prezydentowi, Przewodniczącemu Rady oraz radnym 

zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia, która odbędzie się 22  maja 

br. w Gimnazjum nr 19.  

 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że jeszcze nie raz pamięć o osobie 

Henryka Sławika będzie przewijała się na sesjach Rady Miasta. Jest to Postać 

pomnikowa, która powinna być przypominana i upamiętniana w naszym 

mieście.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

               w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

               Zdrowotnej – Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego  

               w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/607/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/767/09/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

               w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

               Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” . 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/608/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/768/09/ 
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Punkt 10 Skreślony.  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dzierżawców   

                 ogródków  dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości  

                 nieruchomości Spółki Mieszkaniowej „Murcki”. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/614/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/769/09/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                 własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/615/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że brak jest opinii Komisji Gospodarki 

Komunalnej w sprawie projektu uchwały.   

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/770/09/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III  

                Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych  

                im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/616/09. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/771/09/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  

                 Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkól Zawodowych  

                 im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny PU/617/09. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/772/09/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do Ministra  

                 Edukacji Narodowej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/618/09.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała projekt uchwały.  
,,Rada Miasta Katowice zwraca się  z apelem do Ministra Edukacji Narodowej  o zmianę 

przepisu prawa oświatowego, uniemożliwiającego zamieszczanie na świadectwach szkolnych, 

obok nazwy szkoły, nazwy zespołu szkół, w którego skład dana szkoła wchodzi. Przepis ten 

przyniósł sytuacje niekorzystną dla części szkół – przykładem są Śląskie Techniczne Zakłady 

Naukowe w Katowicach. 

Powołane one zostały do życia 30 marca 1931 roku ustawą Sejmu Śląskiego jako owoc 

dążenia Górnego Śląska do Macierzy, by dynamicznie rozwijającemu się przemysłowi 

zapewnić polską kadrę techniczną. Przez lata swojej działalności szkoły wchodzące w skład 

zespołu funkcjonowały w świadomości społeczeństwa jako „Śląskie Techniczne Zakłady 
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Naukowe” - ta nazwa i powszechnie uznawana jakość kształcenia nierozerwalnie połączyły 

się z historią i tradycją naszego regionu. Absolwenci „Śląskich” byli i są powszechnie 

szanowani i cenieni nie tylko za wiedzę i umiejętności, ale i za rzetelność i uczciwość w pracy 

wynoszoną ze szkoły, w której silne tradycje wplatane w proces wychowawczy łączą się z 

nowoczesnością. Umieszczanie nazwy zespołu na świadectwach ukończenia ma także 

znaczenie dla przyszłych absolwentów, zwiększa bowiem ich możliwości na konkurencyjnym 

rynku pracy”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna 

jest absolwentką tej szkoły, stąd nieprzypadkowo odczytała ten apel.  

Sytuacja jest kuriozalna, gdyż próbuje się wymazać wiele lat tradycji tej szkoły, 

która wpisała się już w powszechną świadomość.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

 

/ Uchwała nr XXXVII/773/09/ 

 

Dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Pan Jan Sporek 

podziękował za podjęcie uchwały przez radnych. Stwierdził, że w sprawie 

istotne jest zachowanie nazwy, ale także tożsamości szkoły. Powołana ona 

została uchwałą Sejmu Śląskiego, żeby dla Górnego Śląska kształcić 

fachowców. Tkwi głęboko korzeniami w tym rejonie. Pozbawienie tej nazwy 

byłoby ogromną szkodą. Może ten apel Rady Miasta pozwoli wyjść z tej 

sytuacji obronną ręką.  

 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że apel przyczyni się do zmiany 

stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwłaszcza, że sprawa dotyczy nie 

tylko Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, ale także wielu innych 

szkół znajdujących się na terenie całego kraju, które mają ugruntowaną, 

wieloletnią tradycję, kojarzącą się nierozerwalnie z ich nazwą.  

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego  

                 zmiany Uchwały nr XXXI/666/08 Rady Miasta Katowice z dnia  

                 27 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek  

                 podatku od środków transportowych na rok 2009   

                 obowiązujących na terenie miasta Katowice – poprzez ich  

                 obniżenie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/621/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
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Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że pisał w tej sprawie interpelację. 

Niestety interpelacje nie są dokładnie czytane przez osoby, które udzielają na 

nie odpowiedzi. Radny pytał w interpelacji czy nie można obniżyć stawek 

podatkowych od przyczep. Otrzymał odpowiedź odmowną, zawierającą 

wszystkie stawki środków transportowych. Stwierdził, że należy na interpelację 

odpowiadać na temat, szczególnie, że nie czyniąc tego lekceważy się także 

mieszkańców, w których imieniu się ją składa.  

Stawka podatku od przyczep, które posiadają dopuszczalna masę całkowitą 20 

ton, nacisk na trzy osie oraz zawieszenie pneumatyczne wynosi 1.860 zł. Tych 

firm, z których trzy wniosły o obniżenie podatku jest w sumie na terenie miasta 

200. „Czy nam Katowicom zależy abyśmy uchodzili za miasto „łupiące 

podatników, zamknięte dla inwestorów, czy też powinniśmy stwarzać atmosferę 

przyjazną dla firm?”. Wystarczyło obniżyć ten podatek o 100 zł, co w sumie  

w budżecie miasta będzie kwotą 20 tys. zł. Nie jest to wielka kwota. Chodzi  

o gest i stworzenie przyjaznej atmosfery dla inwestorów. Przykład Chorzowa, 

który ma najwyższe stawki w okolicy powoduje, że np. jeden z największych 

przewoźników znajdujących się na terenie południowej Polski „Delta Trans”, 

przeniósł się z Chorzowa do Siemianowic Śląskich. Tak też może stać się  

z firmami, które płaca podatek transportowy w Katowicach. Będziemy mieli 

wysokie stawki i firmy, które się stąd wyrejestrują.  

W Bieruniu odbyło się spotkanie i burmistrz zaproponował obniżenie podatku 

od środków transportowych do 900 zł, w przeciwieństwie od Katowic, gdzie jest 

to kwota dwukrotnie wyższa.  

Przedsiębiorcy oczywiście wybiorą „swój raj podatkowy”, czyli miejsce, które 

zapewnia im mniejsze podatki.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że dyskutujemy tylko nad jedną kategorią 

pojazdów. Należałoby porównać jakie są stawki podatku od innego rodzaju 

kategorii przyczep. Należy także porównać stawki w innych miastach. Są 

możliwości rozwiązania tych kwestii w okresie długoterminowym  

i krótkoterminowym ale na podstawie obowiązujących przepisów.    

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jadwiga 

Czerwińska stwierdziła, że wniosek, który wpłynął do Rady Miasta dotyczył 

obniżenia podatku od dwóch grup pojazdów: ciągników siodłowych powyżej 31 

ton oraz naczep i przyczep powyżej 38 ton. Wnioskodawca wniósł o obniżenie 

stawek do poziomu obowiązującego w Bieruniu i Tychach. Pani Naczelnik 

przedstawiła porównanie stawek w poszczególnych miastach, które pokazuje, że 

w Katowicach nie są one najwyższe.  

/ Tabela dotycząca porównania wysokości uchwalonych stawek od podatku 

od środków transportowych w roku 2009 w poszczególnych miastach – zał. 

nr 2 do protokołu/ 
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Pani Naczelnik dodała, że podatnicy, którzy mają problemy z  płatnościami, 

mogą występować o ulgi polegające na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu 

na raty i umorzeniu podatku. Jest także ulga polegająca na tym, że jeżeli 

podatnik nie wykorzystuje środka transportu, to może go czasowo 

wyrejestrować. Takie wyrejestrowanie może wynosić do 9 miesięcy. Za ten 

okres podatek nie jest pobierany.   

 

Radny Andrzej Zydorowicz przytoczył przypadek, kiedy podatnik wystąpił  

o udzielenie ulg i w ciągu tygodnia, w którym taką ulgę mu przyznano, 

równocześnie komornik zajął jego konto. „Tak można korzystać w Katowicach  

z ulg podatkowych”.  

Radny przypomniał, że Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odbył spotkanie  

z transportowcami, na którym podawano takie właśnie przykłady przyznawania 

ulg.  

 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że sprawa podana na spotkaniu  

z transportowcami nie jest związana z tematem. Wniosek o rozłożenie podatku 

na raty prowadził Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, a egzekucję prowadził 

inny wydział. 

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał jak wyglądałyby straty w budżecie, gdyby 

firmy transportowe przerejestrowały się do ościennych miast. Ponadto jakie 

byłyby straty w podatku PIT w stosunku do pracowników zatrudnianych przez 

firmy transportowe. Jak mają się dochody z PIT  w  porównaniu z podatkiem od 

środków transportowych?.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że PIT jest przypisany do miejsca 

zamieszkania. Przy przerejestrowaniu się z pewnością w budżecie miasta byłyby 

zmniejszenia. Prezydent raz jeszcze przypomniał, że mowa jest o jednej 

kategorii pojazdów. Stawki są różne w zależności od kategorii, w różnych 

miastach. W przyszłym roku Prezydent postara się aby stawki te nie były bardzo 

wysokie.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji, 

należałoby uzyskać odpowiedź na pytania postawione przez radnego Jędrzejka.  

Osoby uzyskujące dochody, które następnie wpływają do miasta w postaci 

udziału w podatku PIT, mieszkają w Katowicach. Radny zapytał jednak czy 

istnieją kalkulacje dotyczące rzeczywistych strat w budżecie miasta w związku  

z przerejestrowaniem firm z miasta Katowice?.  

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jadwiga 

Czerwińska stwierdziła,  że miasto nie posiada  obecnie takiego rozeznania, 

gdyż aby dokonać takiej analizy firmy muszą się przerejestrować, czego 
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dotychczas jeszcze nie zrobiły. Główny ciężar podatku od środków transportu 

ponoszą firmy leasingowe, a nie osoby fizyczne.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że w swojej interpelacji podawał 

konkretne dane. Chodzi o przedstawicieli trzech firm transportowych, którzy 

posiadają 200 naczep. Gdyby obniżyć podatek o 100 zł, to zyskujemy  

w budżecie miasta 20 tys. zł. Poza małymi rodzimymi firmami, jest w 

Katowicach zarejestrowanych wiele leasingowych zagranicznych firm, które 

płacą wielomilionowe podatki. One także wybierają miasta, gdzie podatki są 

niższe. Jest to szczególnie ważne w dobie obecnego kryzysu.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że podany w uzasadnieniu argument o tym, 

że samochody o dużej pojemności niszczą drogi jest zasadny w kontekście 

wysokości podatku. Radny zapytał  co dzieje się w sytuacji, kiedy właściciel 

firmy wyrejestrowuje ją z Katowic, natomiast baza samochodowa pozostaje 

nadal na terenie naszego miasta? Pojazdy nadal jeżdżą po naszych drogach,  

a miasto ma mniejszy wpływ z  podatku.  

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jadwiga 

Czerwińska stwierdziła, że wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie 

Katowic, a bazę samochodową ma na terenie Mikołowa. Taka możliwość więc 

istnieje.  

Co do 200 pojazdów, o których wspomniał Pan Zydorowicz, to Pani Naczelnik 

wyjaśniła, że  miasto nie może obniżyć podatku tylko dla tych firm, ale 

musiałby to zrobić ogólnie dla wszystkich płacących podatki w tej kategorii 

pojazdów.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 13 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/774/09/ 

 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009r.  

                     

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/622/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/775/09/ 

 

Punkt 16b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                    w budżecie miasta Katowice na 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/623/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

/ Uchwała nr XXXVII/776/09/ 

 
Punkt 16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu  

                    określającego wysokość oraz szczegółowe warunki   

                    przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia  

                    zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  

                    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  

                    doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania  

                    nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/629/09. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz  poinformował, że 

komisja na dzisiejszym posiedzeniu 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 XXXVII/777/09/ 
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Punkt  16d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie udzielenia miastu  

                     Jaworzno pomocy finansowej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny PU/630/09.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy projekt uchwał stanowi program 

pomocy dla GKS „Katowice”?  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w związku z modernizacją stadionu GKS 

„Katowice” zaistniała konieczność skorzystania ze stadionu w innym mieście.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy będziemy omawiali jeszcze sprawę 

pomocy dla GKS „Katowice” na dzisiejszej sesji?  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie, gdyż nie ma takiego punktu  

w porządku obrad.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz wyraził żal z powodu tego, że sprawa nie jest 

szerzej omawiana. Jest to bardzo ważny problem nie tylko dla mieszkańców, ale 

także dla radnych i władz Katowic. Ponieważ powtarza się on, to należałoby 

podjąć jakiś program naprawczy, który zakończyłby obecny stan. Projekt 

uchwały kojarzy się radnemu z hipotetyczną sytuacją, „wsadzenia pijanego do 

samochodu i wpłacania kaucji z gwarancją, że nie uczyni wypadku”.  

 

Prezydent Piotr Uszok zapytał „kto miałby być tym pijanym”?  

Stwierdził, że sprawa GKS „Katowice” leży miastu na sercu. Sytuacja 

finansowa klubu jest tragiczna. Prezydent ze swej strony podjął działania, aby 

zobowiązania Klubu w stosunku do sektora publicznego zostały uregulowane  

i aby były zabezpieczone środki na wynagrodzenia do czerwca br. Następnie 

Zarząd Klubu ma pozyskać inwestora strategicznego.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dyskusja na temat sytuacji w GKS 

„Katowice” odbyła się na Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. Pan Prezydent 

przedstawił tam porozumienie z Klubem. Także w trakcie Komisji Skarbu 

omawiano sprawę, przy okazji opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2009r. W związku z tym nie 

przewiduje się w dniu dzisiejszym omawiania problemu na sesji Rady.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że de facto podjęliśmy już decyzję  

o udzieleniu pomocy finansowej dla miasta Jaworzno, przy okazji podjęcia 

uchwały dotyczącej zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2009r.  

Stwierdził, że jest to ważny problem i ze względu na to poprosił  

o przygotowanie, może na kolejną sesje Rady, informacji Pana Prezydenta  
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o zamierzeniach władz miasta w sprawie GKS „Katowice”. Z pewnością 

zainteresuje to wszystkich radnych.  

 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że jest tylko „strażnikiem porządku obrad”. 

Wniosek Pana radnego o wprowadzenie takiej informacji do porządku obrad 

kolejnej sesji Rady Miasta Katowice kierowany jest więc do Prezydenta Miasta 

z prośbą o ustosunkowanie się.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że Pana Prezydenta nie było na 

posiedzeniu Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu.  W związku z tym sprawa 

GKS „Katowice” nie była  omawiana.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że skierował do Komisji Kultury, Rekreacji  

i Sportu pismo Pana Prezydenta zawierające treść porozumienia pomiędzy 

Zarządem GKS „Katowice”, a Prezydentem Miasta, do wykorzystania przez 

RMK.   

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że ma nadzieję, „iż Przewodniczący 

Rady Miasta jako „strażnik porządku obrad”, jest także odpowiedzialny za 

układanie tego porządku”. Niezależnie więc od deklaracji Pana Prezydenta, 

radny oczekuje, że Pan Przewodniczący złoży swoją deklarację o chęci 

wprowadzenia tematu GKS „Katowice” do porządku obrad kolejnej sesji Rady 

Miasta, niekoniecznie pytając się o to Pana Prezydenta”. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że układa porządek obrad zgodnie z uchwałą 

dot. planu pracy Rady Miasta. Nie zdarzyło się  jeszcze tak, aby nie uwzględnił 

wniosku Państwa Radnych.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz zapytał czy jeżeli miasto Jaworzno nie będzie 

musiało wykorzystać przyznanych  środków, to kwota powróci z powrotem do 

budżetu miasta Katowice.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to tylko „rezerwa na wypadek”, czyli 

hipotetyczna rezerwacja kwoty.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/778/09/ 

 

Punkt 16e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie  
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                    bonifikat od  opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

                   wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/631/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że brak opinii do projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/779/09/ 

 
Punkt 16f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

                   i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży  

                    157 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  

                   najemców . 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/632/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że brak opinii do projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/780/09/ 

 

Punkt 16g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia miasta  

                    Katowice do spółki EMC Silesia Sp. z o.o. z siedzibą  

                    w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/636/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że brak opinii do projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie  przy 27 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/781/09/ 

 

Punkt 16h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej  

                    Katowic. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/628/09. 

 

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 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVII/782/09/ 

 
Punkt 16i/ / Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  

                     placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Rondo Ojca  

                   Euzebiusza Huchrackiego). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/626/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Jerzy Dolinkiewicz  
przedstawił sylwetkę patrona ronda.  
Ojciec Euzebiusz Huchracki OFM – franciszkanin, więzień obozu koncentracyjnego  

w Dachau. 

Euzebiusz Józef Huchracki urodził się 15 października 1885 roku w Katowicach w rodzinie 

Piotra i Stanisławy z domu Bączkowskiej. Do zakonu franciszkanów wstąpił w 1906 roku we 

Wrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1907-1913 w Wyższym 

Seminarium Duchownym we Wrocławiu-Karłowicach. Święcenia przyjął w 1913 roku we 

Wrocławiu z rąk kardynała Jerzego Koppa. 

Podczas I wojny światowej był kapelanem wojskowym. Po wojnie, w czasie plebiscytu na 

Śląsku przeszedł z prowincji Świętej Jadwigi do odrodzonej polskiej prowincji 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (obecnie Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny). Od 1923 roku był przełożonym w Choczu, w latach 1924-1926 gwardianem w 

Wieluniu. W latach 1928-1931 był wychowawcą braci w Rybniku. W 1932 roku został 

gwardianem we Wronkach, jednak ze względu na stan zdrowia został skierowany do 

Pakości-Kalwarii. W 1936 roku został przeniesiony do Wielunia w charakterze wikarego 
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domu, a następnie do Osiecznej, gdzie był wikarym domu i magistrem kleryków. Od 1938 

roku był gwardianem w Miejskiej Górce. 

Na początku wojny w 1939 roku czując się Polakiem odmówił podpisania volkslisty za co w 

1940 roku został przez władze okupacyjne internowany w klasztorze w Miejskiej Górce, 

wraz z grupą księży z okolicznych parafii. Od 24 kwietnia 1941 roku był więziony w 

klasztorze benedyktyńskim w Lubiniu koło Kościana, a od 6 października 1941 roku w 

Poznaniu (Fort VII). Dnia 30 października 1941 roku został przewieziony do obozu 

koncentracyjnego w Dachau . Tam został uznany za inwalidę i w nocy z 5 na 6 maja 1942 

roku z transportem inwalidów został zagazowany i spalony w krematorium. 

Postać Ojca Euzebiusza Huchrackiego prawdopodobnie zostanie niebawem beatyfikowana.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/783/09/ 

 

Punkt 16j / Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                    położonej na terenie miasta Katowice ( Al. Księżnej Jadwigi  

                    Śląskiej). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/627/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja  Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Jerzy Dolinkiewicz  
przedstawił sylwetkę patronki ulicy. 
Księżna Jadwiga Śląska -  patronka Śląska, jałmużniczka, patronka pojednania polsko-

niemieckiego.  

Urodziła się między 1174 a 1178 rokiem. Była córką Bertholda VI hrabiego na Andechs w 

Bawarii.  W wieku 12 lat poślubiła we Wrocławiu księcia Henryka, zwanego Brodatym, syna 

księcia Bolesława Wysokiego. Od 1202 r. Jadwiga była księżną śląską, gdyż po śmierci braci 

i ojca mąż jej został jedynym władcą w księstwie. Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe 

małżeństwo. Mieli sześcioro dzieci, czworo zmarło w młodym wieku. Poddanie się woli 

Bożej i jej żarliwa pobożność udzielały się najbliższemu otoczeniu i poddanym. Żyła w 

wielkiej ascezie. Na dworze wrocławskich powszechne były zwyczaje i język polski. Jadwiga 

umiała się do nich dostosować, nauczyła się języka polskiego i posługiwała się nim. Jej dwór 

słynął z karności i dobrych obyczajów, gdyż księżna dbała o dobór osób. Wyposażyła wiele 

kościołów w szaty liturgiczne haftowane ręką jej i jej dworek. Do dworu księżnej należała 

również niewielka grupa mężczyzn duchownych i świeckich. Księżna bardzo troszczyła się o 

to, aby urzędnicy w jej dobrach nie uciskali bardzo poddanych. Obniżyła im czynsze, 

przewodniczyła sądom, darowała grzywny karne, a w razie klęsk nakazywała mimo protestów 

zarządców rozdawać ziarno, mięso, sól. Zorganizowała także  księżna szpitalik dworski, gdzie 

codziennie znajdowało utrzymanie 13 chorych i kalek. W czasie objazdów księstwa osobiście 
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odwiedzała chorych i wspierała hojnie ubogich. Największą jej fundacją był klasztor 

cystersek w Trzebnicy, którego przełożoną została jej córka Gertruda.  

Po przyjściu na świat dzieci Jadwiga i Henryk złożyli w obecności biskupa ślub 

wstrzemięźliwości, a książę na znak pokuty zapuścił brodę, stąd jego przydomek - Brodaty. 

Po śmierci męża w 1238 r. Jadwiga przeniosła się do klasztoru w Trzebnicy, a rządy objął syn 

Henryk II Pobożny. Zginął w bitwie z Mongołami pod Legnicą w 1241 roku. Przez ostatnie 

lata księżna żyła w umartwieniu. Zmarła 14 października 1243 roku w Trzebnicy i tam została 

pochowana. Już w 1267 r. papież Klemens IV kanonizował Jadwigę, a jej święto patronalne 

zostało w 1680 r. za pontyfikatu Innocentego XI rozszerzone na cały Kościół. Święta Jadwiga 

uważana jest także za patronkę pojednania Niemców i Polaków. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/784/09/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie skarg.  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana A P 

dotyczącego ponownego rozpatrzenia skargi na bezczynność  Prezydenta 

Miasta Katowice w kwestii redukcji ruchu samochodów ciężarowych na 

ulicy Brynowskiej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/600/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/785/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców  

ulicy Z. Kossak- Szczuckiej na Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w sprawie rozliczenia zużycia 

wody, wniesionej za pośrednictwem radnego Rady Miasta Katowice Pana 

Józefa Zawadzkiego.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/611/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Józef Zawadzki poprosił aby do bloków podłączyć liczniki, tak aby 

wszyscy byli osobno rozliczani.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że szkoła będzie miała osobne 

zasilanie wodne i będzie z ciągu dostarczania wody wyłączona. Bloki będą 

miały niezależne przyłącze wody.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/786/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T P, 

Pana L J, Pana Z B i Pana M O na bezczynność Prezydenta Miasta 

Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/612/09).  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny  Jerzy  Paluchiewicz  zapytał na jakim etapie jest sprawa mieszkańców 

ulicy Szczecińskiej?. Jak strona prezydencka zamierza rozwiązać ten problem?.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że Prezydent Miasta Katowice 

wystąpił o opinię prawną Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymał ją 

w ubiegłym tygodniu. Będzie ona przeanalizowana i Prezydent poinformuje 

Radę oraz zainteresowanych o podjętych krokach.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

1 głosie „wstrzymującym się”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/787/09/ 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana W G dotyczącej 

bezczynności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/619/09).  

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  23 głosach „za”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/788/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana P M dotyczącej 

wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego oraz 

ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/620/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Poinformował także, że Pan P M zwrócił się z  prośbą o umożliwienie  mu 

zabranie głosu na sesji Rady.  

 

Rada Miasta Katowice w wyniku jednogłośnego głosowania wyraziła zgodę na 

udzielenie głosu Panu P M.  

 

Pan P M poinformował, że jego rodzina posiadała działkę  

w Szopienicach. Teren ten został wywłaszczony. Odwoływano się od tego  

wywłaszczenia. Decyzją Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej rodzina 

otrzymała teren zamienny przy ul. Francuskiej- Lotnisko o powierzchni około  

3 hektarów. Początkowo miał on charakter rolniczy, następnie był dzierżawiony. 

W latach 70-tych ubiegłego wieku władze ponownie wywłaszczyły ten teren. 

Do tego wywłaszczenia doszło na podstawie nieważnej decyzji lokalizacyjnej. 

Ojciec był w tym czasie właścicielem. Równocześnie był prześladowany 

politycznie. Ostatecznie teren przekazano w części Spółdzielni Mieszkaniowej, 

pod budowę garaży, a w części osobie fizycznej ( Panu W) pod budowę 

warsztatu. Nie było to prawidłowe wywłaszczenie. 



oraz  inne rozstrzygnięcia biorą pod uwagę fakt, iż Pan M    nie

prezydenckiej do wypowiedzi Pana P        M     . 
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Pan P  stwierdził, że stara się o zwrot tej nieruchomości od 10 lat. Sprawa była 

rozpatrywana przez sąd administracyjny w zakresie skargi dotyczącej 

bezczynności Prezydenta. Zainteresowany sprawę wygrał. Prezydent wydał 

decyzję, ale była ona błędna. Odwołał się od niej poprzez Wojewodę.  

Sąd administracyjny uznał zasadność skargi Pana M i  przekazał ją do 

ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta. W międzyczasie zdecydowano  

o przeznaczeniu tego terenu pod inwestycje celu publicznego. Pan M chciał być 

stroną w podejmowaniu tych decyzji, ale poinformowano go, że nie jest 

właścicielem terenu, więc nie może w  nich uczestniczyć. Odwołał się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja jest negatywna dla 

skarżącego, ale nie jest ona jeszcze prawomocna. Tymczasem treść projektu 

uchwały powołuje się na tę decyzję, tak jakby była ona już prawomocna. Do 2 

marca br. Pan M może się odwołać do Sądu Administracyjnego w Gliwicach   

i z tej możliwości skorzysta.  

W okresie dochodzenia swoich praw, podjęto kolejne decyzje o inwestycjach 

celu publicznego. W sumie są zaplanowane trzy takie inwestycje: wodociąg  

i ciepłociąg, kanalizacja i kolejny wodociąg. Widać z tego, że inwestycje  

w  ogóle nie są przez miasto skoordynowane, a działka ulega zniszczeniu. 

Zostało opublikowane obwieszczenie o planowanych decyzjach inwestycji celu 

publicznego. Decyzje wydano 5  listopada 2008r. W Internecie podano, że 

dokumenty można oglądać w Urzędzie Miasta we wtorki i czwartki do dnia  

5 listopada 2008r. Jak można było je oglądać, skoro ukazało się właśnie  

5 listopada. Odpowiedź na ten zarzut ze strony urzędnika i Rady Miasta jest 

taka, że Urząd Miasta jest czynny w środy do 13.00. Pan P M stwierdził, że jest 

to lekceważenie. Ukazało się co prawda sprostowanie, ale tej samej treści. Czyli 

obwieszczenie i nagłówek był taki sam.  

Można więc wysnuć wniosek, że urzędnik przychodzi na Komisję, redaguje 

projekt  uchwały, a Rada Miasta w zaufaniu do niego nad nią głosuje. Pan M 

stwierdził, że Rada jest traktowana przez urzędników „jako maszynka do 

głosowania”. Poprosił aby sprawę rozpatrzyć obiektywnie.  

 

Radna Stanisława Wermińska poprosiła o ustosunkowanie się strony 

Radna uważa, że  jest krzywdą 

pozbawienie Pana Moja decydowania o swojej własności.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że sprawa jest wielowątkowa.  

W uzasadnieniu zostało to opisane dość szczegółowo.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy uwzględnić argumenty 

przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wszelkie decyzje SKO 

 jest 

właścicielem nieruchomości. Ze względu na możliwość odwoływania się 
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jeszcze od tej decyzji, Rada Miasta Katowice w § 1 uznała się za niewłaściwą 

do rozpatrzenia skargi, skoro właściwym jest postępowanie administracyjne.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

 
/ Uchwała nr XXXVII/788/09/ 

 

Punkt 18 Interpelacje.  

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnią sesję Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie działań prowadzonych przez władze 

samorządu Katowic na rzecz obniżenia opłat za wodę. 

Częściowa odpowiedź Wiceprezydenta A. Godlewskiego z 11.02.1009r. oraz 

odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.02.2009r.  

2/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie autobusów PKM Katowice 

niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 9.02.2009r. 

3/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie remontu klatki i bramy kamienicy przy 

ul. Plebiscytowej. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 9.02.2009r. 

4/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie remontu zabytkowego budynku przy 

ul. Powstańców 23 ( willa Wojciecha Korfantego). 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.02.2009r. 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie może przyjąć odpowiedzi na 

swoją interpelację. Dotyczyła ona dotowania przedszkola przy ul. Powstańców, 

które mieści się w willi Wojciecha Korfantego. Na jednej z sesji Rady Miasta, 

na wniosek radnej Rojewskiej, radni zadecydowali o zdjęciu z porządku obrad  

projektu uchwały dotyczącego zakupu parceli znajdującego się na terenie 

Kopalni „Katowice”.  

W wyniku tego miasto zaoszczędziło 400 tys. zł. Interpelacja radnej zmierzała 

do tego aby kwotę tę przeznaczyć na remont muru pruskiego budynku obecnego 

przedszkola przy ul. Powstańców. Odpowiedź na interpelację nie ustosunkowuje 

się do kwoty wspomnianych 400 tys. zł. Radna w dalszym ciągu chciałaby 

wiedzieć jak się ma 400 tys. do ewentualnego remontu przedszkola. Może 

najpierw przeznaczyć by je na tzw. audyt energetyczny.  

 

5/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie stanu wiat przeciwdeszczowych  

na przystankach tramwajowych i autobusowych w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka  Piechoty z 9.02.2009r. 
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6/ radnego Michała Jędrzejka i radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie 

Biura Obsługi Mieszkańców. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 11.02.2009r. 

Radny Jakub Łukasiewicz poprosił o dostarczenie do swojej skrytki analizy,  

z której  wynika, że nie ma potrzeby aby Biuro Obsługi Mieszkańców  

pracowało dłużej niż ma to miejsce obecnie.  

 

7/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie obniżenia podatków od środków  

transportowych i strat budżetu Katowic. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 5.02.2009r. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna ustosunkowała się do wypowiedzi radnej 

Bożeny Rojewskiej i radnego Jakuba Łukasiewicza.  

Co do willi Wojciecha Korfantego, to w odpowiedzi na interpelację podano stan 

faktyczny. Różne środki są zapisane w poszczególnych działach budżetu miasta. 

Jeżeli są one zarezerwowane w dziele dotyczącym zakupu gruntów  

przez Wydział Geodezji, to nie jest szczegółowo podane jakich konkretnie 

działek to dotyczy. Trudno więc mówić o oszczędnościach. Ewentualne 

przeznaczenie środków na cel wskazany przez radną Rojewską mogłoby się 

odbyć poprzez dokonanie zmian budżetu oraz w budżecie. Sprawa jest więc 

otwarta.  

Co do analizy czasu pracy w BOM, to po otrzymaniu takich badań zostaną one 

radnym Łukasiewiczowi i Jędrzejkowi udostępnione.  

 

Przewodniczący Rady odczytał § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Miasta Katowice, 

stanowiącego zał. nr 3 do Statutu Miasta Katowice. Stanowi on, że  

„ W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi podczas sesji, winna być 

ona doręczona interpelującemu na piśmie w ciągu 21 dni od daty sesji. 

§ 16 ust. 7 stanowi z kolei, że „ Odpowiedź na interpelację udzielona poza sesją 

może być odczytana na następnej sesji, w szczególności dotyczy to przypadku, 

gdy interpelujący odmawia przyjęcia odpowiedzi na interpelację.  

W związku z tym Prowadzący obrady zaapelował aby nie kontynuować dyskusji 

nad interpelacjami. Jeżeli Państwo Radni nie przyjmują odpowiedzi, to można je 

odczytać na sesji i to kończy całą procedurę.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że w dalszym ciągu nie przyjmuje 

odpowiedzi na swoją interpelację, gdyż nie była ona na temat. „Papier jest 

cierpliwy” i będzie w tej sprawie interpelowała ponownie.  

 

Radny Jakub Łukasiewicz zapytał jak udzielono odpowiedzi na jego 

interpelację, skoro nie przeprowadzono analizy pracy BOM-u. Właśnie na jej 

podstawie sporządzono odpowiedź na interpelację.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie zlecała tych badań.  

 

Sekretarz Miasta Janusz Waląg wyjaśnił, że badania są  dostępnie u niego, do 

wglądu.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia podwyżek 

wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w Domach Opieki 

Społecznej. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 13.02.2009r.  

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zmian planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Kormoranów w Katowicach. 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyspieszenia uporządkowania 

stanu prawnego działki, na której posadowiona jest Państwowa Szkoła 

Muzyczna w Katowicach. 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie odtworzenia chodnika na ul. 

Mikołowskiej w Katowicach po przeprowadzonym remoncie w 2008r. 

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie nasilających się wstrząsów 

górniczych dzielnicy Panewniki. 

6/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wyjazdów na wakacje 

podopiecznych MOPS w  Katowicach.  

  

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

 

1/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

1. powołania „Regulaminów porządkowych” w otoczeniu wspólnot  

    mieszkaniowych z udziałem KZGM, 

2. aktualizacji bazy danych MOPS w Katowicach o dane osób figurujących  

    w rejestrach różnych instytucji charytatywnych, związków i innych instytucji  

    pomocowych,  

3. skutecznego ograniczenia prędkości na ul. Morawa w Szopienicach,  

4. poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy Szopienice.  

 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

1. przyznania dotacji dla Klubu Sportowego „Kleofas Katowice”, 

2. przekazania 1 mln zł na budowę parkingu przy Szpitalu Dziecięcym  

    w Katowicach – Ligocie.  

 

3/ radnego Dariusza Łyczki w sprawie: 

1. wykonania kompleksowego remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

    w Szopienicach,  

2. zakupu sprzętu odśnieżającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

    w Szopienicach,  
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3. wykonania Placu Zabaw przy ul. Kantorówny 21 w Szopienicach,  

4. realizacji konkursu pod nazwą „Aby było pięknie, czysto i zielono w naszym 

    mieście- Katowicach”.  

 

4/ radnego Piotra Hyli w sprawie:  

1. dodatkowego  oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej przy  

    skrzyżowaniu z ul. Lompy,  

2. zatrudnienia w okienku informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców –  

    Urzędu Miasta Katowice, osoby/ osób władających językiem migowym lub  

    przeszkolenia takiej osoby spośród już pracujących,  

3. wycięcia lub maksymalnego skrócenia krzewów przy skrzyżowaniu ul.  

    Dębowej i Chorzowskiej. 

 

5/ radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie budowy parkingu na Osiedlu  

    Paderewskiego,  

2/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul.  

    Kaskady 90a-92 w Katowicach- Podlesiu,  

3/ radnej  Stanisławy Wermińskiej  w sprawie bezpiecznego rozwiązania  

    komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Piotrowickiej z ulicą Zadole   

    i ulicą Śląską,  

4/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie pilnego podjęcia działań  

    mających na celu poprawę oświetlenia ulicznego na terenie osiedla  

    Tysiąclecie – Górne.  

 

Punkt 19 Zapytania radnych.  

 

Radna Ewa Kołodziej poprosiła o zorganizowanie spotkania władz miasta  

z mieszkańcami Podlesia, a konkretnie tych rejonów, które nie są jeszcze 

skanalizowane. Parę lat temu odbyło się takie spotkanie. Mieszkańcy są obecnie 

zaniepokojeni spowolnieniem prac.  

Ponadto radna poprosiła o wyznaczenie dodatkowego posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Mnożą się bowiem problemy, które należałoby 

omówić.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku nie 

jest komisją doraźną Rady Miasta. Jest to bowiem komisja umocowana 

ustawowo.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna przygotowuje spotkanie związane z omówieniem 

aktualizacji planu prac związanych z realizacją kanalizacji w ramach MASTER 

PLANU. Prawdopodobnie odbędzie się ono wiosną tego roku.  
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Co do terminu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, to poda go Prezydent 

Miasta w przypadku konieczności zwołania takiego posiedzenia.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komisja ta powołana jest przez Pana 

Prezydenta na mocy ustawy o samorządzie  powiatowym. Z pewnością w razie 

potrzeby zostanie zwołana.  

 

Radny Adam Warzecha przypomniał, że na styczniowej sesji Rady Miasta 

Katowice, padła propozycja połączenia RPWiK i KIWK-i. Radny zapytał na 

jakim etapie jest ta sprawa? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że regulowane są obecnie sprawy 

majątkowe, szczególnie wytworzone w projekcie ISPA, przejętego od 

prywatnych inwestorów i  od Katowickiego Holdingu Węglowego. Zmieniły się 

przepisy ustawy o finansach publicznych i  każdy aport niegotówkowy jest 

objęty podatkiem VAT . Abolicja trwa tylko do końca marca br. Jednolita 

struktura obu istniejących spółek jest możliwa, ale na razie jest to sprawa, która 

wymaga uzgodnień. Na bieżąco radni będą informowani o postępie prac.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz  zwrócił uwagę na stan płyt przy Pomniku 

Żołnierza Polskiego w Katowicach. Jest tam bardzo ślisko. Powoduje to szereg 

urazów. Radny zapytał jakie działania podjęte zostaną w celu poprawy tej 

sytuacji.  

Ponadto radny poprosił o zwrócenie uwagi na sprawy utrzymania czystości  

w mieście, szczególnie w rejonie Koszutki, ulicy Sokolskiej i Al. Korfantego. 

Poprosił o przygotowanie harmonogramu działań prowadzonych przez 

odpowiednie służby, które będą odpowiadały za porządek w mieście w okresie 

kiedy stopnieje śnieg.  

Radny poprosił także o udzielenie mu odpowiedzi na piśmie w sprawie 

poczynionych przez miasto kroków dotyczących mieszkańców ulicy 

Szczecińskiej. Sprawa była wielokrotnie omawiana, również na sesji Rady,  

a dotyczy wykupu mieszkań zakładowych PRInż.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie Radnemu odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Michał Jędrzejek poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na 

zapytania dotyczące systemu informacji miejskiej. Radny zapytał na jakim 

etapie są obecnie prace oraz czy środki zabezpieczone na ten cel są 

wystarczające.  

 

Punkt 20 Komunikaty i wolne wnioski.  
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Przewodniczący Rady odczytał pismo Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego z 3 lutego 

2009r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.  

 

Radny Adam Warzecha odczytał stanowisko Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej nt. braku deklaracji miasta Katowice do udziału w konkursie 

Europejska Stolica Kultury 2016.  

/ Stanowisko Klubu PO – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Radny Jakub Łukasiewicz ponownie powrócił do sprawy GKS „Katowice” .  

Zapytał czy Przewodniczący Rady wprowadzi ten temat na kolejną sesję Rady 

Miasta. Temat wzbudza wiele emocji i wielkie zainteresowanie  ze strony 

mieszkańców.  

 
Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusja powinna się w sprawie odbyć na  

posiedzeniu Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu, a na sesji może być 

przedstawiona informacja Prezydenta Miasta w tej sprawie, już  

z wypracowanym stanowiskiem RMK.   

 

Punkt 21 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXXVII sesji 

Rady, zamknął jej obrady o godz. 15.30 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 
 

 


