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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVIII sesji. 

 

Data sesji:  16 marzec 2009 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  15.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.45. 

Numer podjętej uchwały- XXXVIII/790/09  

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radna Helena Hrapkiewicz i radny Jerzy Dolinkiewicz  

                                                     

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: brak  

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta  

2/ Barbara Kożusznik  

3/ Marzena Sontag  
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Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 16 marca  2009: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Zmiany w porządku obrad. 

3. 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.  

4. Interpelacje. 

5. Zapytania radnych. 

6. Komunikaty i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXVIII sesji Rady 

Miasta. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną,  Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

Wiceprezydenta Leszka Piechotę, przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników zakładów oraz jednostek organizacyjnych miasta, 

przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów  

i Rad Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych 

na dzisiejszą sesję. 

Prowadzący obrady przypomniał, że sesję zwołano na wniosek Prezydenta 

Miasta Katowice w związku z koniecznością podjęcia uchwały dotyczącej 

wniesienia aportu do KIWK-i. 

Przewodniczący Rady  na podstawie listy obecności, stwierdził, że na sali jest 

wymagane quorum, tj. 26 radnych. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ radną Helenę Hrapkiewicz 

2/ radnego Jerzego Dolinkiewicza  

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

przyjęła zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 2 Zmiany w porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma zmian do porządku obrad 

dzisiejszej sesji.  

 

Punkt 3 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 PU/657/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu brak jest opinii komisji 

Rady. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna jest jednoosobową spółką Miasta Katowice. 

Została utworzona 13 czerwca 2007r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 

170 mln 851 tys.500 zł. Został on pokryty wkładem pieniężnym oraz majątkiem 

niepieniężnym. Przedmiotem działania Spółki jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenie  

w wodę, kanalizację, urządzenia sanitarne, usuwanie i oczyszczania ścieków 

komunalnych. W jednej z uchwał Rada Miasta wyraziła wolę podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki do kwoty 500 mln zł poprzez wniesienie aportu, 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w terminie do 31 grudnia 2012r. 

Każdorazowe podniesienie kapitału odbywa się poprzez uchwałę Rady. 

W związku z zapisami znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, 

wnoszenie aportu majątkowego do spółek zostanie po dniu 31 marca br. 

opodatkowane 22 % podatkiem VAT. Stąd pełna mobilizacja miasta  

w postaci projektu uchwały. 

Na aport zaproponowany w projekcie uchwały składają się: 

 
1 sieci kanalizacyjno - wodociągowe, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały, o wartości 7.369.285,26 zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy), 
określonej na podstawie wartości księgowej netto, 

2 infrastruktura wodno – kanalizacyjna, szczegółowo określona w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały, o wartości 333.709,93 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset 
dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), określonej na podstawie wartości 
księgowej netto, 

3 środki trwałe oczyszczalni Podlesie, pompownia ul. Tartaczna i pompownia ul. 
Marcina, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, o wartości 
26.146.055,69 zł (dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy 
pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), określonej na podstawie 
wartości księgowej netto, wraz z gruntem, szczegółowo określonym w załączniku nr 4 
do niniejszej uchwały, o wartości rynkowej 7.552.700,00 zł (siedem milionów pięćset 
pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) określonej w operatach szacunkowych, 

4 majątek wytworzony w ramach funduszy ISPA/FS w postaci środków trwałych 
oczyszczalni ścieków Gigablok oraz infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 
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szczegółowo określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, o wartości 
176.266.264,84 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze), określonej 
na podstawie wartości księgowej netto, wraz z gruntem, szczegółowo określonym w 
załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, o wartości rynkowej 9.582.200,00 zł (dziewięć 
milionów pięćset osiemdziesiąt  dwa tysiące dwieście złotych), określonej w operacie 
szacunkowym. 

 

Przewodniczący Rady nawiązał do deklaracji związanych z dążeniem do  

połączenia spółki Katowicka Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna i Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przewodniczący zapytał czy 

obecny projekt uchwały zmierza do takiego rozwiązania, czy utrzymuje obecny 

stan. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zaproponowany projekt 

uchwały porządkuje jedynie stan prawny. Brak przesądzenia co do podziału lub 

utrzymania obecnego status quo. Obecne KIWK-a realizuje projekty unijne oraz 

związane z infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną, natomiast RPWiK 

zaopatruje miasto w wodę i utrzymuje swoje sieci. Trwają przekształcenie 

RPWiK i prawdopodobnie proces ten będzie trwał jeszcze do listopada br.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXVIII/790/09/ 

Punkt 4 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnią sesję Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie powołania „Regulaminów 

porządkowych” w otoczeniu wspólnot mieszkaniowych z udziałem KZGM. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny  Siejnej z 11.03.2009r.  

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie aktualizacji bazy danych 

MOPS w Katowicach o dane osób figurujących w rejestrach różnych instytucji 

charytatywnych, związków i innych instytucji pomocowych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny  Siejnej z 10.03.2009r 

3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie skutecznego ograniczenia 

prędkości na ul. Morawa w Szopienicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra  Uszoka  z 13.03.2009r 

4/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie poprawy bezpieczeństwa w 

dzielnicy Szopienice. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra  Uszoka  z 13.03.2009r 
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5/radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Klubu 

Sportowego „Kleofas Katowice”. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 9.03.2009r.  

6/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przekazania 1 mln zł na budowę 

parkingu przy Szpitalu Dziecięcym w Katowicach – Ligocie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny  Siejnej z 12.03.2009r. 

7/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wykonania kompleksowego remontu 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szopienicach. 

8/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie zakupu sprzętu odśnieżającego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w  Szopienicach. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 5.03.2009r. 

9/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wykonania Placu Zabaw przy ul. 

Kantorówny 21 w Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 11.03.2009r. 

10/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie realizacji konkursu pod nazwą „Aby 

było pięknie, czysto i zielono w naszym mieście- Katowicach”. 

11/ radnego Piotra Hyli w sprawie dodatkowe oświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Lompy. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 6.03.2009r.   

12/ radnego Piotra Hyli w sprawie zatrudnienia w okienku informacyjnym 

Biura Obsługi Mieszkańców – Urzędu Miasta Katowice, osoby/ osób 

władających językiem migowym lub przeszkolenia takiej osoby spośród już 

pracujących. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 11.03.2009r.  

13/ radnego Piotra Hyli w sprawie wycięcia lub maksymalnego skrócenia 

krzewów przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i Chorzowskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka  Piechoty z 4.03.2009r. 

14/ radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie budowy parkingu na Osiedlu  

Paderewskiego. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 5.03.2009r. 

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

Kaskady 90a-92 w Katowicach- Podlesiu. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Józefa  Kocurka z 12.03.2009r. 

16/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie bezpiecznego rozwiązania 

komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Piotrowickiej z ulicą Zadole  i 

ulicą Śląską. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 12.03.2009r. 

17/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie pilnego podjęcia działań  

mających na celu poprawę oświetlenia ulicznego na terenie osiedla  

Tysiąclecie – Górne. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.03.2009r.   

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 
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1/ radnego Jakuba Łukasiewicza wsparcia inicjatywy Stowarzyszenia na 

Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowice. 

2/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie pomiaru hałasu na osiedlu Saint 

Etienne w dzielnicy Zawodzie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.03.2009r.   

3/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie uregulowania stanu prawnego 

działek numer: 144/3, 148 i 149 w Katowicach-Zawodziu. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Marcina Krupy w sprawie remontu nawierzchni ulicy Gen.  

    Jankego w Katowicach.  

 

2/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

1.  wykonania remontu i chodnika na ul. Świerkowej w Katowicach –  

     Piotrowicach, 

2. zabudowy progów spowalniających na ul. Fredry. 

 

3/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1. braku w dzielnicach przeglądowych map informacyjnych, 

2. rewitalizacji rzeki Ślepiotka. 

 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

1. wykonania zejścia do przystanku autobusowego przy ul. Techników 29  

    w Dąbrówce Małej, 

2. wystosowanie apelu do mieszkańców Katowic  o nie zaśmiecania miasta  

    poprzez naklejanie ulotek i plakatów w miejscach niedozwolonych,  

3. ustawienia pojemników na psie odchody oraz tablic informujących  

    o obowiązku sprzątania psich odchodów przy ul. Techników w Dąbrówce  

    Małej, 

4. wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na  

    wózkach przy ul. Techników 13a w Dąbrówce Małej. 

 

5/ radnego Adama Depty w sprawie podjęcia działań, które zablokują proces  

    likwidacji przychodni lekarskiej przy ul. Ociepki w Katowicach 

 

Punkt 5 Zapytania radnych  

 

Radna Ewa Kołodziej poruszyła temat tegorocznej rekrutacji uczniów do 

szkół. Wydział Edukacji wydał ostatnio wytyczne dotyczące określenia 

maksymalnej liczby uczniów  przyjmowanych  do klas gimnazjalnych. Mają to 

być 32 osoby. Dotychczas była to liczba 30 uczniów. Radna zapytała czemu ma 

to służyć, zwłaszcza, że okres gimnazjalny jest dość trudnym okresem  
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w rozwoju młodego człowieka, w którym należy właściwie ukierunkować 

młodzież. Jest on  trudny wychowawczo i dydaktycznie. Podobnie w szkołach 

podstawowych liczba uczniów ma liczyć 28 uczniów, podczas gdy dotychczas 

była to liczba 25. Radna zapytała czemu podjęto takie decyzje. Pierwszoklasista 

wymaga szczególnej opieki i troski. Zgodnie ze standardami europejskimi 

powinniśmy tworzyć szkoły małe, kameralne aby wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom dzisiejszych czasów. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Ryszard Willner- Paster w związku z otrzymanym przez radnych 

pismem Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Jana Bożego, tzn. sprawą 

Szpitala im. Ludwika Rydygiera, poprosił o jednoznaczne stanowisko Pana 

Prezydenta w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyjaśnił, że skierował sprawę celem jej 

omówienia na Komisję Ochrony Zdrowia i Środowiska, która odbędzie się w 

dniu 19.03.br. o godz. 13.30.Wszystkich radnych zainteresowanych sprawą 

zaprosił, w imieniu Pani Przewodniczącej Haliny Kańtoch,  na posiedzenie tej 

Komisji. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się przygotować dla radnych 

stosowne materiały na posiedzenie planowanej Komisji Ochrony Zdrowia  

i Środowiska, które będą m.in. zawierać kalendarium zdarzeń.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała co stoi na przeszkodzie aby w Urzędzie 

Miasta nie było punktu ksero dla mieszkańców. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał kiedy zostaną zainstalowane fotoradary przy ul. 

Mikołowskiej, o co wnioskował już na poprzednich sesjach. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nie ma takiego zadania w planie 

finansowym, w związku z tym nie będzie ono realizowane.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pan radny Józef Zawadzki złożył 

wniosek do budżetu o ujęcie tego zadania do realizacji w najbliższym 

możliwym czasie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że pod Domem Prasy jest parking, na 

którym umieszczono tablicę informująca o tym, iż przeznaczony jest on dla 

przedstawicieli prasy i radia. Dotychczasowy Dom Prasy przestał być 

budynkiem dziennikarzy i będzie go zagospodarowywał Urząd Miasta.  

Radny zapytał w jaki sposób zamierza się zagospodarować ten parking?  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  
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Radny Józef Zawadzki poprosił o przycięcie drzew na wysokości Ronda 

Mikołowskiego w kierunku ulicy Wincentego Pola.  

Wiceprezydent Leszek Piechota zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  
 

Punkt 6 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Radny Adam Warzecha poinformował, że posiedzenie Komisji Gospodarki 

Komunalnej odbędzie się w dniu 17 marca br. o godz. 15.00. Przedmiotem 

obrad będzie m.in. sprawa inicjatywy uchwałodawczej Klubu Radnych PO  

w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego przejęcie przez  miasto 

Katowice obowiązku właścicieli nieruchomości  w zakresie pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

Radny Marcin Krupa poprosił członków Komisji Skarbu o pozostanie po sesji, 

celem wyznaczenie terminu posiedzenie komisji w bieżącym tygodniu.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wojewody Śląskiego z 4.03.2009r. 

będącego rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdzającym nieważność uchwały 

nr XXXVI/755/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie 

lokalnych inicjatyw. 

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał pismo Kupców z ul. Mariackiej  

i Stanisława z 2.03.2009r. w sprawie zamierania funkcji strefy centralnej miasta 

oraz pismo Prowincji Polskiej Zakonu  Szpitalnego Jana Bożego P.W. 

Zwiastowania NMP z 3.03.2009r. w sprawie Szpitala im. L. Rydygiera  

w Katowicach. 

Przewodniczący Rady zachęcił radnych do korzystania z portalu, na którym 

zamieszczane są informacje Przewodniczącego skierowane do radnych oraz 

materiały na komisje Rady. Dotychczas zauważa się niewielkie zainteresowanie 

radnych tym portalem. 

 

Punkt 7 Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpanie porządku obrad XXXVIII sesji 

Rady zamknął jej obrady o godz. 15.45.  

 

Protokolantka:                                                        Prowadzący obrady: 

                                                                                  Przewodniczący  

                                                                               Rady Miasta Katowice  

 

Beata Musiał  

                                                                                     Jerzy Forajter  
 


