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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXIX sesji. 

 

Data sesji:  23 marzec 2009 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.50. 

Numery podjętych uchwał: XXXIX/791/09 – XXXIX/831/09 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radny Stefan Gierlotka i radny Jakub Łukasiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     
Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Prezentacja miasta Koszyce  

Nr 2 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie  

         międzysesyjnym.  

Nr 3 Prezentacja sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta  

        Katowice za 2008r.  

Nr 4 Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia  

        referendum na temat uchwały „śmieciowej”.  

Nr 5 Informacja dotycząca zamierzeń władz miasta w sprawie klubu sportowego  

         SSK GKS „Katowice”.  

 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Marcin Krupa  

2/ Marzena Sontag  
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Porządek obrad XXXIX 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 XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

5a/ Wręczanie odznaczeń. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 10 imienia Jerzego 

Kukuczki ( PU/634/09). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy pomiędzy miastem Katowice  

      ( Rzeczpospolita Polska) i miastem Koszyce ( Republika Słowacka) ( PU/610/09). 

P R Z E R W A  

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

9. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2008r.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2009r. ( PU/667/09). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu Konkursu 

Inicjatyw Kulturalnych Katowic za rok 2008 ( PU/645/09). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

„Kierunków działań miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony zabytków” za rok 2008 

(PU/637/09). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

„Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej” za rok 2008 ( 

PU/635/09). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2008r.( PU/625/09). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta Miasta Katowice 

z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.  ( PU/624/09). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2008r. 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011- 

Katowice bez barier” ( PU/661/09). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011- Katowice bez 

barier”(PU/666/09). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Mikołowskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji 

Pracowni Audiometrii i przekazaniu zadań likwidowanej pracowni „MED- Mikołów” Sp. 

z o.o. Mikołowskie Centrum Usług Medycznych w Mikołowie ( PU/641/09). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Mikołowskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji Poradni 

Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej  ( PU/642/09). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2008r” ( PU/650/09).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
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Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu  na 2008r.”( PU/651/09). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu na 2009r” ( PU/638/09). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu na 2009r.”( PU/639/09). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w 

Szopienicach na 2009r”( PU/640/09). 

25. Skreślony. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach ( 

PU/644/09).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ( 

PU/646/09). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ( PU/647/09). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach ( PU/659/09). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka „Zakątek” ( PU/662/09). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach ( PU/663/09). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2008 

roku „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008r.” 

(PU/648/09).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na rok 2008 ( PU/649/09). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2008r. ( PU/652/09). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod 

firmą Katowickie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 

(PU/655      /09).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego 

przejęcie przez  miasto Katowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie 

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ( PU/656/09). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody 

głosowania ( PU/654/09). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice 

obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie 

śledczym dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( PU/ 

653/09).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu 

Organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach ( PU/658/09).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2009r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ( PU/660/09).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice 

na rok 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( PU/664/09).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego  trybu 
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oddania w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości położonej przy ul. Teofila Ociepki 2 

zabudowanej budynkiem szpitalnym z przeznaczeniem na dom hospicyjny prowadzony 

przez Społeczne Towarzystwo  Hospicjum Cordis ( PU/665/09).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr 

XXI/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/633/09).  

43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do  

        sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów  

        położonych  w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja ( teren nr 1),  

       Ćwiklińskiej ( teren  nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki ( teren nr 4)  ( PU/668/09). 

43b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

        planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu  

       górniczego  Katowickiego Holdingu  Węglowego KWK „Murcki”, położonego w rejonie  

       ul. Leśników  w Katowicach ( PU/669/09). 

43c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przystąpienia do  

       sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru  

       położonego  w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach (PU/671/09). 

43d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego  

       Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja  

      Przychodnia”( PU/672/09). 

43e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego  

       Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki 

       w  Katowicach ( PU/673/09). 

43f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady  

       Miejskiej w Bytomiu w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki  

       zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” ( PU/674/09).  

43g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat  

       za  zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których  

       zarządcą   jest Prezydent Miasta Katowice ( PU/675/09). 

44. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zamierzeń władz miasta w sprawie 

klubu sportowego SSK GKS „Katowice”.  

45. Interpelacje. 

46. Zapytania radnych. 

47. Komunikaty i wolne wnioski. 

48. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXXIX sesji Rady 

Miasta. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną,  Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

Wiceprezydenta Leszka Piechotę, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów 

oraz jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów  

i Rad Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych 

na dzisiejszą sesję. 

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

wymagane quorum, tj. 26 radnych. 

 

Przewodniczący Rady powitał serdecznie delegację Miasta Koszyce w osobach 

Panów:  

- Františka Balúna- Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Koszyce 

- inż. architekta Michala Hladkýego - członka Zespołu Europejska Stolica  

  Kultury Miasta Koszyce 

- dr Rastislava Puchalę – kierownika Referatu Współpracy z Zagranicą. 

 

Prowadzący obrady powitał także Dyrektor Gimnazjum nr 10, Panią Joannę 

Grabanię  wraz  z delegacją młodzieży. 

Ponadto Przewodniczący Rady serdecznie powitał Pana H C, wieloletniego 

dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie”.   

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ radnego Stefana Gierlotkę  

2/ radnego Jakuba Łukasiewicza  

Rada Miasta Katowice w głosowaniu jednogłośnym, przy 28 głosach „za”, 

przyjęła zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 
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Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta  

               Katowice.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły  z  XXXVII i XXXVIII 

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 projekty protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji pod głosowanie.  

 

Protokoły z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta Katowice przyjęto 

jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

 

Na podstawie § 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 zawnioskował o zmianę porządku  obrad 

polegającą na:  

1/ dopisaniu pkt  5a „Wręczenie odznaczeń”. 

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

2/ zamianę kolejności punktów 6 i 8. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 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) Prezydent Miasta Katowice wniósł o uzupełnienie porządku obrad 

dzisiejszej sesji poprzez: 

1/ dopisanie punktu 43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

     zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy  

     Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja ( teren nr 1), Ćwiklińskiej  

     ( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki ( teren nr 4)  ( PU/668/09). 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że Rada Miasta podjęła w marcu 

2005r. uchwałę dotyczącą przystąpienia do zagospodarowania przestrzennego 

czterech omawianych terenów. Katowicki Holding Węglowy złożył wniosek o 

dalszą możliwość sypania hałdy na części tego terenu. Wydłużyłoby to proces 

planowania, stąd propozycja miasta aby zmniejszyć obszar planu 

zagospodarowania przestrzennego tego terenu, a odrębną uchwałą podjąć  

zagospodarowanie terenu przeznaczonego na hałdę.  

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

2/  dopisanie punktu 43b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  



 7 

     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

     przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu górniczego  

     Katowickiego Holdingu  Węglowego KWK „Murcki”, położonego w rejonie  

     ul. Leśników  w Katowicach ( PU/669/09). 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że jest to kontynuacja poprzedniego 

projektu uchwały, czyli sprawa wydzielonej uchwały dotyczącej obszaru 

sypania hałdy.  

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

3/ dopisanie punktu 43c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy  

    Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach (PU/671/09). 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że w październiku 2006r. podjęta 

została uchwała o przystąpieniu do zagospodarowania przestrzennego 

omawianego terenu. Równocześnie w przygotowywanej obecnie II edycji 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” nie 

ustalono jeszcze i nie wiadomo jak będzie przebiegała droga klasy „G”. Ten 

fragment terenu miasto chce wyłączyć z planu zagospodarowania  

i włączyć go do planu dotyczącego zagospodarowania całych Panewnik. 

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

4/ dopisanie punktu 43d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

     Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” 

     ( PU/672/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że SP ZLA  użytkuje sprzęt 

medyczny. Miasto porządkuje majątek i księguje sprzęt. Zostanie on przekazany 

do majątku przychodni. Każda darowizna zwiększa fundusz założycielski SP 

ZLA. Wiceprezydent wspomniała, że kolejna uchwała oznaczona punktem 43e/ 

będzie dotyczyła tego samego rozwiązania, tylko  

w odniesieniu do SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. Sprzęt, 

który obecnie jest w użytkowaniu przejdzie na własność przychodni i szpitala.  

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że każdy sprzęt ulega amortyzacji i jego 

wartość maleje. Co stanie się w związku z tym z kapitałem założycielskim?.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa może zostać wyjaśniona w trakcie  

merytorycznego jej omawiania w punkcie 43d/. 

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

5/ dopisanie punktu 43e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

    zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

    Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki Katowicach ( PU/673/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawa jest identyczna, jak 

poprzednia,  dotyczy tylko innego podmiotu. 

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

6/ dopisanie punktu 43f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  
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    zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

    likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład  

    Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” (PU/674/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawa dotyczy reorganizacji 

służby zdrowia w Bytomiu. Sprawa podlega opiniowaniu przez gminy ościenne, 

z których mieszkańcy leczyli się w danej placówce. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

7/ dopisanie punktu 43g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  

     publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest  

     Prezydent Miasta Katowice ( PU/675/09).  

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że projekt uchwały ma na celu 

zwiększenie atrakcyjności dla lokali gastronomicznych poprzez możliwość 

rozwinięcia działalności  w  postaci prowadzenia „ogródków 

gastronomicznych”. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 25 Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 

statucie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, co spowodowane 

jest błędami formalnymi projektu uchwały. 

Radny Adam Warzecha zapytał na czym polegają te błędy?. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały powołuje się na 

zarządzenia z 2002 i 2003r., już nieaktualne. Należy to poprawić.  

Przewodniczący Rady uzupełnił, że są tam przywołane zarządzenia od 2005 do 

2008, nie przystające do Statutu Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że po punkcie 7 przewiduje przerwę w 

obradach.  

 

Punkt 5a/ Wręczenie odznaczeń.  

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował Panu H C za wieloletnią pracę na rzecz 

Domu Kultury „Zawodzie”.  

Poinformował, że Dyrektor  C trzymał  także medal za zasługi od Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Przewodniczący Rady także dołączył się do podziękowań za pracę dla 

dyrektora H C.   

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr  
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              10 imienia Jerzego Kukuczki. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr PU/634/09. 

 

Radny Marek Chmieliński odczytał życiorys patrona szkoły.  

Jerzy Kukuczka to niewątpliwie człowiek, którego postawa zasługuje na 

naśladowanie, biorąc pod uwagę wzorce moralne oraz etyczne będące 

wykładnią jego życia i działalności związanej z alpinizmem oraz himalaizmem. 

To także jeden z najwybitniejszych sportowców naszych czasów za sprawą 

zdobycia, jako drugi na świecie a jednocześnie pierwszy Polak, wszystkich 

czternastu ośmiotysięczników. Dokonał tego w ciągu ośmiu lat (1979 r. - 1987 

r.), w większości przypadków wytyczając nowe trasy, jak chociażby na K2 oraz 

Nanga Parbat. Słynął także z niebywałej odporności psychicznej i fizycznej 

wytrzymałości, co procentowało podczas wypraw w ekstremalnie trudnych 

warunkach zimowych. Jerzy Kukuczka już jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 

12 (obecnie SP nr 13) w Katowicach Bogucicach zainteresował się górami i 

wstąpił w szeregi Harcerskiego Klubu Taternickiego w Katowicach. Regularne 

wspinaczki rozpoczął po wstąpieniu w 1966 r. do Koła Katowickiego Klubu 

Wysokogórskiego. Uzyskał również tytuł trenera II klasy w Studium Trenerów 

Alpinizmu. Od 1971 r. datują się wyprawy Jerzego Kukuczki w Alpy i 

Himalaje, podczas których zdobyto między innymi Mount Blanc, Petit Dru, 

Aiguille du Moin czy też Lhotse, Makalu, Mount Everest. Do grona jego 

partnerów należeli, między innymi, A H, W K i K W. Za rozsławienie Polski w 

świecie Jerzy Kukuczka dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Spraw 

Zagranicznych. Zdobył również tytuł Najwybitniejszego Sportowca Roku w 

dorocznym plebiscycie ogłoszonym przez „Przegląd Sportowy” (1987 r.), 

ponadto został wybrany „Człowiekiem Roku” w plebiscycie czytelników 

tygodnika „Perspektywy” (1987 r.). Włoska Schola di Scoraviveriza a Aventura 

nagrodziła Go tytułem laureata, a w uzasadnieniu podano, iż Kapitułę urzekła 

niebywała skromność polskiego himalaisty oraz siła woli. Istotnym 

wyróżnieniem stało się przyznanie Jerzemu Kukuczce przez Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski Srebrnego  Medalu Orderu Olimpijskiego podczas 

zimowych igrzysk olimpijskich w Calgary (1998 r.).  

Zapamiętano go jako człowieka pokonującego, niejednokrotnie nadludzkim 

wysiłkiem, trudności, wytrwałego w postanowieniach, lojalnego, uczciwego, a 

także jako dobrego organizatora, który potrafił stworzyć i poprowadzić zespół. 

Poprzez fascynację górami nadał sens swemu życiu poddając się przez to 

najsurowszym egzaminom. Był człowiekiem wielkich ambicji i nieustannej 

walki z własnymi słabościami: „Zawsze próbowałem jeszcze raz, czasem wbrew 

logice, ale zgodnie z jakimś wewnętrznym przekonaniem”.  
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Mając na uwadze zasługi Jerzego Kukuczki Rada Pedagogiczna, Rada 

Rodziców i Rada Młodzieży Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 10 w 

Katowicach pragnie przyczynić się do ocalenia pamięci i propagowania wiedzy 

na temat Jerzego Kukuczki poprzez nadanie szkole Jego imienia. Sylwetka tego 

wybitnego człowieka z całą pewnością pozwoli na kształtowanie moralnych 

postaw wśród młodzieży.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/791/09/ 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 10 Pani Joanna Grabania wraz z delegacją 

młodzieży podziękowała za nadanie szkole patrona.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy pomiędzy  

                miastem Katowice ( Rzeczpospolita Polska) i miastem Koszyce  

                ( Republika Słowacka). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/610/09. 

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że od lat 90-tych miasto Katowice podjęło 

współpracę z miastami partnerskimi. Zwiększenie intensywności takiej 

współpracy nastąpiło po roku 2000, a szczególnie po 2004r., tzn. po 

przystąpieniu 10 nowych krajów do Unii Europejskiej. W ostatnich latach 

zacieśniła się współpraca Katowic z Koszycami na Słowacji. Bardzo często 

zdarza się, że np. w ramach wymiany młodzież uczestniczy w różnych 

programach kulturalnych i sportowych. W celu sformalizowania takiej 

współpracy podpisano umowę partnerską. Dzielimy się naszymi  

doświadczeniami, ale także często korzystamy z doświadczeń Koszyc.  

 

Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Koszyce Pan František 

Balún podziękował Prezydentowi Miasta Katowice, Przewodniczącemu Rady 

Miasta oraz Radnym za ciepłe przyjęcie. Przekazał pozdrowienia od Prezydenta 

Koszyc dla miasta Katowice. Poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miasta 

Koszyce podjęto uchwałę o podjęciu współpracy z miastem Katowice. 

Szanowny Gość zaprosił Radnych na obchody Dni Koszyc, które odbędą się  

w maju br. 

 

Pan inż. arch. Michal Hladký – członek zespołu Europejska Stolica Kultury 

przedstawił prezentację miasta Koszyce. 
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/Prezentacja multimedialna miasta Koszyce- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Koszyce są miastem posiadającym tytuł Kulturowa Stolicy Europy. Tytuł ten 

otrzymały w roku 2008. Jednym z głównych celów miasta jest generowanie, 

przyciąganie i utrzymywanie  kreatywnego i innowacyjnego wizerunku miasta.  

Głównym celem jest znalezienie najważniejszych z punktu widzenia ich 

wyeksponowania elementów w mieści. Projekt zamierza przekształcić 

postindustrialny charakter miasta na bardziej kreatywny. Głównym sloganem 

miasta jest „użyj miasta”, co skierowane jest do mieszkańców, którzy powinni 

korzystać z tego co w mieście najlepsze.  

Zadania podzielono na samych mieszkańców, wydarzenia kulturalne i miasto, 

które ma je łączyć. Koszyce postrzegane są w czterech aspektach: zmiana 

infrastruktury, granty unijne, pobudzenie edukacji i ekonomiczny wzrost. 

Rozwój społeczny połączono z działalnością artystów jako mediatorów kultury. 

Ponadto Koszyce postawiły na miedzykulturowy dialog i współpracę 

wykraczającą poza strefę Schengen oraz dbałość o środowisko i zasoby wodne. 

Jednym z projektów prowadzonych przez miasto Koszyce jest przekształcenie 

koszar wojskowych w centrum kultury. Wiąże się to z programami 

edukacyjnymi, turystyką, tworzeniem centrów społecznościowych. 

Kolejnym zadaniem jest przebudowa terenów po  dawnej kopalni w obszar 

festiwalowy oraz rekreacyjny. Ponadto miasto Koszyce planuje 

wyremontowanie ulicy poświęconej  tradycyjnemu  rzemiosłu,  

z przeznaczeniem  dla celów turystycznych oraz w celu zachowania tradycji. 

Koszyce dążą do zachowania dawnych historycznych szlaków: gotyckiego, 

żelaza, wina i pocztowego. Każdy z nich ma swój program. Oprócz tego dąży 

się do zwiększenia regionalnej współpracy z miastami ościennymi. W 2013r. 

Europejską Stolica Kultury będzie Marsylia, z którą Koszyce także nawiązały 

współpracę.   

Koszyce ze względu na swoje położenie współpracują także z innymi krajami 

europejskimi, takimi jak Ukraina i Turcja.  

Cały projekt w sensie jego finansowania ma się opierać w dużej części na 

grantach unijnych.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przykład Koszyc może być przykładem 

dla Katowic, chociażby w związku z planami podjęcia przez nas zadania 

związanego z ubieganiem się przez nasze miasto o tytuł „Europejskiej Stolicy 

Kultury” w latach następnych. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 
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/ Uchwała nr XXXIX/792/09/ 

 

Przewodniczący Rady o godzinie 14.05 ogłosił przerwę w obradach sesji.  

O godzinie 14.30 wznowiono obrady.  

 

Punkt 8 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności  

              w okresie międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie 20 lutego do 19 marca 2009r.  

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała o Zarządzenie Prezydenta będące 

wykonawczym w stosunku do uchwały Rady Miasta dotyczącej strefy płatnego 

parkowania.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zostały określone szczegółowe regulacje, 

które przekaże w dalszej części sesji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o zawartą przez miasto ugodę z firmą, 

której nazwy nie zrozumiał. Czego dotyczyła ta ugoda?.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa dotyczyła zobowiązań firmy 

wobec miasta, a konkretnie gruntów przejętych przez nią od innej firmy.  

Prezydent zobowiązał się udzielić szerszej odpowiedzi w dalszej części sesji.  

 

Punkt 9 Przedstawienie przez Prezydenta Miasta sprawozdania  

               z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r.  

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska przedstawiła prezentację sprawozdania 

Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r.  

 

/Prezentacja sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2008r.- zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny PU/667/09. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał o dwa zadania związane ze zwiększeniem 

wydatków. Mianowicie o modernizację ul. 1 Maja, a konkretnie o budowę 

peronów przystankowych, o co wnioskował już trzy lata temu i otrzymał 
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wówczas obietnicę realizacji. Chodziło o przystanki zlokalizowane koło 

Stadionu „Słowian” oraz obok ul. Łącznej i 1 Maja 156. Ponadto Radny zapytał 

o współorganizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego  

w Katowicach. Na jaki konkretnie cel ta dotacja zostanie przeznaczona?.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że dokumentację projektową i techniczną 

przygotowuje Spółka „Tramwaje Śląskie” i ma nadzieję, że inwestycja 

dotycząca budowy przystanków jest tam uwzględniona. Co do Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego, to odbędzie się on w kwietniu br. Wezmą w nim 

udział znamienici politycy europejscy. Koszt przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł,  

a partycypacja miasta wyniesie 300 tys. zł. Dysponentem środków będzie 

Wydział Informacji i Promocji oraz Wydział Zagraniczny.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o zadanie „ 20 lat temu skończył się  

w Polsce komunizm” zaplanowane na kwotę 576 tys. zł. Radny zapytał co 

obejmują te koszty?.  

 

Naczelnik Wydziału Kultury Edyta Sytniewska wyjaśniła, że Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyło Katowice do obchodów 20 

rocznicy upadku komunizmu, obok Gdańska i Warszawy. Przewidziany został 

koncert bardów „Solidarności” : Leszka Wójtowicza i Przemysława 

Gintrowskiego. Gwiazdą tego koncertu i specjalnym gościem ma być Bob 

Geldof, muzyk, społecznik, wspierający ruchy wolnościowe, uhonorowany 

przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim. Ponadto przewiduje się  

projekcje na telebimie fragmentów pielgrzymki Ojca Świętego, która odbyła się  

na Muchowcu w Katowicach, jak również pokaz sztucznych ogni. Wstępny 

koszt imprezy skalkulowany został na 531 tys.500 zł. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/793/09/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z przebiegu Konkursu Inicjatyw Kulturalnych  

                 Katowic za rok 2008. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/645/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 
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zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że w załączniku do projektu uchwały znalazło się 

dofinansowanie dla Wydawnictwa Naukowego „Śląsk” Sp. z o.o.  w kwocie 

20.000, 00 zł. Jest to projekt wydawniczy pt. „Bazylika Ojców Franciszkanów 

pod wezwaniem św. Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

w Panewnikach. 100  lat od Konsekracji”- autorstwa dr inż. Stefana Gierlotki.  

Przekazano na niego największą kwotę spośród wszystkich zakwalifikowanych 

projektów. Radny zapytał czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i czy jest 

etyczna?. Wniosek zgłasza co prawda wydawnictwo, ale czy radni powinni 

przyjmować sprawozdanie z dofinansowaniem dla kolegi Radnego?. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wniosek o dofinansowanie 

zgłosiło Wydawnictwo „Śląsk”. Bez względu na autorów, w sytuacji udzielania 

dofinansowania bierze się pod uwagę dzieło, przy czym powinno być ono  

związane z miastem Katowice, także pod kątem jego promocji. Musi być ono 

tematycznie związane z miastem  

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że nie ma wątpliwości co do wartości tej pozycji. 

Pozostaje jedynie pytanie czy jest to etyczne i czy radni powinni 

dofinansowywać książkę kolegi Radnego? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dofinansowania udziale komisja 

składająca się z ekspertów z wielu dziedzin, nie będących pracownikami 

Urzędu. Reprezentują oni poszczególne dyscypliny sztuki.  

Podejmując uchwałę dotyczącą dofinansowania sportu kwalifikowanego bliżej 

sięgamy niektórych radnych, niż w przypadku dofinansowania wniosków  

z Konkursu Inicjatyw Kulturalnych. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy w promocję miasta wpisuje się projekcję 

filmu animowanego „Nie tylko Reksio”? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekcja filmu odbyła się  

w sześciu miastach. Był to objazdowy jego pokaz. Promował miasto, które go 

zakupiło w celu jego projekcji.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 11 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/794/09/ 
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z wykonania „Kierunków działań miasta Katowice  

                 w zakresie kultury i ochrony zabytków” za rok 2008. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/637/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/795/09/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z wykonania „Kierunków działania miasta  

                 Katowice w zakresie kultury fizycznej” za rok 2008. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/635/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/796/09/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania  

                 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                Alkoholowych na 2008r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/625/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 



 16 

uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/797/09/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu  

                 Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu  

                 Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/624/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/798/09/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z realizacji w 2008r. „Miejskiego programu działań  

                 na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011- Katowice  

                 bez barier”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/661/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/799/09/ 
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób  

                 niepełnosprawnych na lata 2007-2011- Katowice bez  

                 barier”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/666/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/800/09/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie  

                 przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                 zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie  

                 polegającego na likwidacji Pracowni Audiometrii i przekazaniu  

                 zadań likwidowanej pracowni „MED- Mikołów” Sp. z o.o.  

                 Mikołowskie Centrum Usług Medycznych w Mikołowie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny PU/641/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/801/09/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie  

                 przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                 zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie  
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                 polegającego na likwidacji Poradni Ortodoncji i Profilaktyki  

                 Ortodontycznej.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny  PU/642/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/802/09/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z realizacji „Programu Centrum Aktywności  

                 Lokalnej w Szopienicach na 2008r”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/650/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  26  głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/803/09/ 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z realizacji „Programu Centrum Aktywności  

                 Lokalnej w Nikiszowcu  na 2008r.”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/651/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

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

 

/ Uchwała nr XXXIX/804/09/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  

                 Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2009r”. 
                 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/638/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/805/09/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  

                 Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2009r.” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/639/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/806/09/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu Centrum  

                Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2009r.” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/640/09. 

 

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 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/807/09/ 

Punkt 25 Skreślony. 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy  

                 Społecznej „Przystań” w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/644/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/808/09/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy  

                 Społecznej „Zacisze” w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/646/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/809/09/ 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

                 w Katowicach. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/647/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/810/09/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka  

                 „Tęcza” w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/659/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/811/09/ 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                 wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka  

                 „Zakątek” ( PU/662/09). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/662/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XXXIX/812/09/ 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

               wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziecka  

                „Stanica” w Katowicach . 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/663/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/813/09/ 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia  

                 sprawozdania z realizacji w 2008 roku „Programu współpracy  

                 miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008r.”  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/648/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich  

i Społecznych oraz Kultury, Rekreacji i Sportu zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

głosie „wstrzymującym się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/814/09/ 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu  

                zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  

                obywateli i porządku publicznego na rok 2008 . 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/649/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych 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 XXXIX/815/09/ 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

                sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy  

                Społecznej w Katowicach za 2008r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/652/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/816/09/ 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału  

                 zakładowego spółki pod firmą Katowickie  Towarzystwo  

                 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/655/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały negatywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że projekt uchwały przewiduje 

przekazanie do Spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

kwoty 21 mln 540 tys. zł. w celu podwyższenia kapitału zakładowego i tym 

samym objęcia udziału w spółce. Środki finansowe mają być przeznaczone na 

dwa zadania: I etap budownictwa mieszkaniowego przy ul. Sławka( łącznie 160 

mieszkań, do rozliczenia pozostała kwota 8,5 mln zł.) oraz osiedle 

mieszkaniowe przy ul. Dębowej i Sportowej ( łącznie 87 mieszkań, do 
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rozliczenia pozostała kwota 16 mln 370 tys. zł ).  KTBS posiada ogółem 1286 

mieszkań, a udział miasta w kapitale zakładowym Spółki w postaci  gotówki  

i aportu gruntowego to 89 mln 803 tys. 484 zł. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała dlaczego tych danych nie było na Komisji 

Skarbu skoro zastały one zapisane w zmianach w budżecie. Radna zapytała 

także kiedy te środki zostaną wydatkowane?.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zadanie zostało zapisane  

w uchwale budżetowej. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy wniesienia aportu 

finansowego do Spółki KTBS. Środki będą rozdysponowane w pierwszym 

półroczu. Obecnie są zasiedlane budynki przy ul. Sławka. Podobnie na 

ukończeniu jest inwestycja przy ul. Dębowej i Sportowej.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/817/09/ 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia  

                 referendum akceptującego przejęcie przez  miasto Katowice  

                 obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się  

                 zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/656/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Adam Warzecha przedstawił zebranym  

w imieniu inicjatorów projektu - Klubu Platformy Obywatelskiej-  projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia referendum 

akceptującego przejęcie przez Miasto Katowice obowiązku właścicieli 

nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych. Wyjaśnił co kierowało klubem przy składaniu tej 

inicjatywy. Po pierwsze istniejące obecnie rozwiązania dopuszczają do sytuacji, 

w której wedle przeprowadzonych badań około 20% strumienia odpadów 

komunalnych nie jest dostarczana na przeznaczone do tego celu wysypiska 

śmieci i nie trafia do instalacji m.in. tej którą zarządza MPGK w Katowicach. 

Wskutek tego śmieci te albo trafiają na dzikie wysypiska śmieci w lasach, 
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parkach, albo też są spalane w paleniskach domowych. Po drugie rozwiązanie, 

które jest przedmiotem tego referendum wprowadziłoby w zamian za istniejące 

w tej chwili uregulowania stałą opłatę, zróżnicowaną w zamyśle inicjatorów  

w zależności od tego czy odpad, który miałby być odbierany przez 

przedsiębiorstwo komunalne byłby podzielony na odpowiednie frakcje, czy też 

nie. Po trzecie koszty, które miasto ponosi rok rocznie z tytułu usuwania tzw. 

„dzikich wysypisk” to kwota oscylująca w granicach 2 mln zł.  

Istniejące uregulowania, także zapisy Traktatu Akcesyjnego do Unii 

Europejskiej z 1 maja 2004 roku wskazują, iż nasz kraj powinien wprowadzić 

takie rozwiązania formalno – prawne, które zapewniłyby bezpieczeństwo 

systemu utylizacji odpadów i jego recyklingu.  

Dyrektywa ramowa dotycząca odpadów z 1975 roku nakłada na nas taki system 

ich utylizacji aby był on spójny i szczelny. Polska i Węgry to jedyne kraje  

w Unii, które nie wprowadziły tego typu rozwiązań. Przejęcie tych obowiązków 

jest możliwe jedynie na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w 

przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym. 

Dysponując porównaniami z innych miast, można stwierdzić, że opłaty 

śmieciowe spadły do poziomu 2/3 w porównaniu do poprzedniego systemu.  

W Pszczynie gdzie wprowadzono to rozwiązanie z dniem 1 stycznia 2008 roku 

opłata wynosi 5 zł, od 1 kwietnia br. wyniesie 6 zł. co wiąże się  

z uwzględnieniem nowej opłaty za korzystanie ze środowiska.  

W Starachowicach jest to oplata 5 zł za osobę, od kwietnia 5,90 zł.,  

w Wolsztynie 5,90 zł., w Limanowej stawka wynosi 2 zł, ale gmina dopłaca 600 

tys. zł. miesięcznie przy ilości 23 tys. mieszkańców. W Ostrawie, która pod 

wieloma względami jest podobna do Katowic, wprowadzono opłatę roczną  

w wysokości 500 koron rocznie. Spowodowało to, że nie ma tam problemu 

odpadów na poboczach, w lasach i parkach.  

Znaczna część odpadów komunalnych produkowanych przez gospodarstwa 

domowe nie trafia do utylizacji. Pojawia się tu zatem pytanie co się z nimi 

dzieje?. Najczęściej są one palone lub wyrzucane do lasów, parków lub 

podrzucane do kontenerów miejskich, czy też spółdzielczych. Wprowadzenie 

opłaty, która obejmie wszystkich mieszkańców sprawi, że to się nie opłaci. 

Projekt uchwały otwiera dyskusję publiczną na ten temat.  

Klub PO chce połączyć przeprowadzenie referendum z wyborami do 

Parlamentu Europejskiego, czyli przeprowadzić je w dniu 7 czerwca br. 

Zapewni to z jednej strony odpowiednią frekwencję, a z drugiej zmniejszy 

koszty całej operacji.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił swoje stanowisko w sprawie. 

 

/Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia 

referendum na temat uchwały „śmieciowej” – zał. nr 4 do protokołu/ 
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Radny Adam Warzecha odniósł się do słów Prezydenta, że przedsięwzięcie 

wymagałoby współdziałania wszystkich miast tworzących Związek 

Metropolitalny. Radny wyraził wątpliwość czy GZM przekazano zadania 

komunalne w omawianym zakresie, a więc czy jest to właściwe ciało do 

rozstrzygania tego typu projektów. Jak na razie ustawodawca określa, że jest to 

kompetencja gminy, a konkretnie jej mieszkańców.  

Państwowa Komisja Wyborcza wskazując na pewne wątpliwości, nie zabrania 

przeprowadzenia referendum gminnego wraz z wyborami do Parlamentu 

Europejskiego. Jest to jedynie kwestia odpowiedniej organizacji takiego 

przedsięwzięcia. Tego typu referenda odbędą się w tym terminie na terenie kilku 

polskich miast. Co do kosztów, to możemy albo posługiwać się metodami 

analitycznymi albo porównawczymi jak to wyglądało w innych miastach, gdzie 

wdrożono ten system. 

Zgodnie z ustawą czystościową, możemy uruchomić środki finansowe dopiero 

po przeprowadzeniu referendum.  

Co do kwestii egzekucji, to istnieją przykłady miast w Polsce oraz w Europie, 

które radzą sobie z tym problemem.  

Kolejna istotna sprawa dotyczy kwestii zamiaru budowy na Śląsku jednej albo 

dwóch instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Zapewnienie normalnego funkcjonowania tej instalacji wymaga zapewnienia 

odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych. W obecnym stanie czyli 

dywersyfikacji tego strumienia, nie będzie możliwe uruchomienie tego typu 

spalarni na Śląsku ponieważ nie będzie mogła ona pracować w sposób ciągły. 

 

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że ze swej strony będzie próbował przekonać 

Prezydentów ościennych miast do takiego podejścia do sprawy jak  

w Katowicach, ale w oparciu o regulacje stworzone przez Rząd. Póki co, nie jest 

to łatwe. Interpretacja nadzoru  prawnego jest taka, że strony wchodzące do 

związku, jak w GZM, zawierają porozumienie w celu stworzenia 

kompleksowego systemu gospodarki odpadami, w oparciu o wspólną strategię. 

Ma być to więc spójny system.  

Prezydent stwierdził, że nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia 

referendum dla całego Związku Metropolitalnego, ale mogą je w tym samym 

czasie przeprowadzić gminy wchodzące w jego skład.   

Co do analizy kosztów, to miasto może je wykonywać. Jeżeli wspomnimy  

o egzekucji, to możliwości miasta w tym zakresie są dość ograniczone. 

W związku z obecnym stanem prawnym, jak również wątpliwościami 

Państwowej Komisji Wyborczej, Prezydent stwierdził, że nie powinno się 

podejmować zaproponowanego projektu uchwały.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy tak krótki okres czasu do referendum 

umożliwi przeprowadzenie kampanii informacyjnej na ten temat wśród 

mieszkańców? 
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Radny Adam Warzecha stwierdził, że to ustawodawca przewidział taki termin, 

określając go w ustawie o referendum lokalnym. 

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał  z jakiego wyliczenia wzięła się kwota na 

poziomie 5 zł jako wysokość podatku śmieciowego, podana w prasie.  

 

Radny Adam Warzecha wyjaśnił, że inicjatywa uchwałodawcza została 

złożona przez Klub PO w dniu  20 lutego br. Zgodnie z Regulaminem Rady 

Miasta Katowice wniesiono go na trzy tygodnie przed terminem sesji.  

Co do kwot, to wyliczono je na podstawie porównania miast, w których oplata 

już funkcjonuje. Przykłady podał wcześniej. Wyliczenie nie wynika  

z rachunków analitycznych, tylko porównawczych.  

 

Radny Dariusz Łyczko stwierdził, że na opłatę za odpady składa się kilka 

elementów: odbiór odpadów, koszt pojemników, koszt kontenerów, koszt 

wywozu na składowisko, koszt składowania odpadów.  Na dzień dzisiejszy 

podana stawka 5 zł jest nierealna. W spółdzielniach mieszkaniowych pobierane 

są następujące opłaty za wywóz odpadów: Katowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa – 8 zł 10 gr., Spółdzielnia im. I.J. Paderewskiego - 9 zł, Spółka 

Mieszkaniowa „Wieczorek” – 6 zł 70 gr., HGSM – 7 zł, Zrzeszenie Właścicieli 

8 zł 50 gr., Spółka Mieszkaniowa „Piast” – 14 zł 50 gr.- za mieszkanie 50 

metrowe, gdyż stawka liczona jest od metra kwadratowego, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Górnik” (za mieszkanie 50 metrowe) – 18 zł, 50 gr. 

Radny zapytał o jakich wyliczeniach ekonomicznych tutaj mówimy?. 

Zaproponowane tutaj stawki nijak mają się do rzeczywistości. Katowice nie są 

miastem porównywalnym z Pszczyną jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców  

i problem utylizacji oraz  wywozu śmieci.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że jeżeli w Katowicach mamy do czynienia 

z różnymi cenami w kwestii wywozu odpadów, to jest to sytuacja nienormalna  

i niesprawiedliwa. Chodzi właśnie o urealnienie tych cen. Obecnie poza 

systemem znajdują się mieszkańcy Katowic, którzy albo nie mają zawartych 

umów na wywóz odpadów, albo nie wszystkie osoby uczestniczą w systemie 

utylizacji odpadów tzn. istnieje część nieruchomości zwłaszcza w południowych 

dzielnicach Katowic, które nie mają zawartej stosownej umowy na wywóz 

odpadów, albo też deklarowana jest najniższa z możliwych ilość odpadów co 

powoduje to, że pozostały odpad jest utylizowany niezgodnie z istniejącymi 

przepisami, zatem albo palony, albo podrzucany do lasu, czy też do kontenerów 

miejskich lub spółdzielczych. Pszczyna jako przykład już udokumentowany 

udowadnia, że przed wprowadzeniem systemu, tzn. w roku 2007 strumień 

odpadów w tym mieście wynosił 8 tys. ton. Obecnie od 1 stycznia br. wynosi 

już 13 tysięcy. Zatem 5 tysięcy ton odpadów gdzieś „uciekało”. Były one 
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zapewne spalane w piecach lub wyrzucane w lasach, czy też w spółdzielniach 

mieszkaniowych. Opłata śmieciowa byłaby realizacją unijnej zasady 

„zanieczyszczający płaci". Obecnie około 2 mln zł wydatkowane są z budżetu 

miasta na likwidację dzikich wysypisk. 

 

Radny Dawid Kostempski stwierdził, że Katowice powinniśmy porównywać 

raczej do takich miast jak np. Łódź, a nie Pszczyna. Na jednej z ostatnich sesji  

w Łodzi odrzucono projekt uchwały dotyczącej przeprowadzenia referendum  

w tej samej sprawie co w Katowicach. Prezydent Łodzi sprawdził natomiast 

morfologie śmieci wyrzucanych na obszarze miasta na dzikich wysypiskach. 

Analiza ta potwierdziła, że odpady te pochodzą od osób zamieszkałych  

w zabudowie szeregowej. Mieszkańcy z centrów miast oraz z budynków 

wybudowanych z tzw. „wielkiej płyty” wyrzucają śmieci do kontenerów. 

W związku z tym wprowadzenie wspólnej kwoty podatku śmieciowego dla 

wszystkich mieszkańców Katowic spowoduje, że osoba samotna zamieszkująca 

w kawalerce w centrum miasta zapłaci za usuwanie odpadów tyle samo co 

wieloosobowa rodzina mieszkająca w Kostuchnie, czy Podlesiu, w domku 

jednorodzinnym. Dlaczego emeryt ma zapłacić tyle samo, co osoba 

przerabiająca tych śmieci o wiele więcej?. Ujednolicenie opłat skrzywdzi ludzi 

mniej zamożnych i zamieszkujących zabudowę wysoką.  

Problem podrzucania śmieci pozostanie, gdyż mieszkańcy poza opłatą podatku 

śmieciowego zapłacą także za dzierżawę pojemnika. Ci, którzy będą chcieli 

uciec przed tą opłatą, nadal będą wyrzucać odpady do lasów, czy na dzikie 

wysypiska. Wielu mieszkańców ościennych miast także podrzuca nam śmieci. 

Ważne jest na jakich zasadach zostanie ustalony ryczałt podatku śmieciowego, 

zarówno ze strumienia infrastrukturalnego, jak i z gospodarstw domowych. 

Radny zaprzeczył jakoby istniała dyrektywa unijna, która zobowiązywałaby do 

zmiany systemu gospodarki odpadami, w tym wprowadzenia podatku 

śmieciowego. Musimy wkomponować się w określone kryteria proponowane 

przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, natomiast możemy pozostać 

w obecnym systemie prawnym przy dobrym wykonywaniu ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przy ewidencji osób, które 

podpisują umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz weryfikacji pozwoleń 

i zezwoleń firm wywozowych. Wprowadzenie podatku śmieciowego i przejęcie 

przez miasto gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach będzie 

sprzeczne z zasadą swobody umów, wynikającą z kodeksu cywilnego. Żaden  

z mieszkańców miasta nie będzie mógł podpisać umowy z jakąkolwiek z firm 

zajmujących się wywozem odpadów, gdyż tylko miasto będzie mogło 

organizować przetargi na wywóz odpadów. 52 % rynku zajmują obecnie firmy 

prywatne i tak naprawdę w nich uderzy reforma. Wiele firm, które upadną 

z tego powodu, spowoduje mniejszy wpływ z podatku CIT do budżetu miasta. 

Kwota za wywóz nieczystości nie zmniejszy się. Już opłata środowiskowa 

nałożona na każdego z nas powiększyła opłaty za składowanie odpadów 
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dwukrotnie. Jest to 1 mld zł. w 2008r., który „przeciekł przez palce” firmom 

wywozowym. Oplata ta, tak jak w Pszczynie będzie zwiększana. Do tych 

kosztów dochodzi jeszcze opłata produktowa i środowiskowa. Koronnym 

argumentem jest fakt, że podatek za śmieci jest niezgodny z zasadą 

subsydiarności, którą kieruje się Unia Europejska. Władza publiczna,  w tym 

przypadku gmina, powinna powstrzymać się od aktywności w takiej dziedzinie 

jak gospodarka komunalna, która funkcjonuje na zasadzie umów cywilno-

prawnych abyśmy nie mieli do czynienia z przypadkiem: „Zbyt dużo Państwa  

w gospodarce bez uzasadnionej przyczyny”.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że rozwiązania te funkcjonują w wielu 

krajach Unii Europejskiej i przynoszą rezultaty. Koszty tego podatku nie są tak 

duże, jak to przedstawiono. Unia Europejska nakazuje w dyrektywach 

środowiskowych bezpieczeństwo obywateli i środowiska. Radny Kostempski 

potraktował śmieci tylko jako towar, a nie jak zagrożenie środowiska 

naturalnego. Podjęta dyskusja powinna odbyć się tak naprawdę po 

przeprowadzeniu referendum, kiedy to mieszkańcy zdecydują o tym w jakim 

kierunku postępować z problemem odpadów.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że podejmując dzisiaj dyskusję niczego 

mieszkańcom Katowic nie odbieramy. Sprawa powinna być rozwiązana poprzez 

zapisy ustawowe lub ustawą aglomeracyjną. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że najważniejszy jest cel. Jest nim próba 

rozwiązania problemu „brudnych Katowic”. Dotychczas podejmowane działania 

nie przynosiły skutku. Referendum to dopiero początek działań. Co do 

wypowiedzi Pana Prezydenta, to Górnośląski Związek Metropolitalny nie 

zabrania nam inicjowania pewnych działań. Możemy być wzorem dla innych 

miast, zwłaszcza, że jest to także problem zdrowotny, gdyż środowisko wpływa 

na zdrowie nas wszystkich. W małych miastach nie ma takiego problemu. Tam 

wszyscy się znają i nikt nikomu nie podrzuci śmieci. Pozwólmy mieszkańcom 

wypowiedzieć się w referendum. Co do przykładu Łodzi, to rzeczywiśce „nie 

będzie miała ona referendum w sprawie śmieci, za to będzie miała Święto 

Trzech Króli”.  

 

Radny Zbigniew Przebindowski stwierdził, że sam pomysł rozwiązania 

gospodarki wywozu odpadów jak najbardziej wymaga kompleksowego 

rozwiązania. Od 12 lat Radny działa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Załęska Hałda” na Osiedlu Witosa. W związku z tym zapytał 

jak Klub PO wyobraża sobie przejęcie tzw. „altan śmietnikowych” i wywóz 

odpadów ze Spółdzielni Mieszkaniowych?. Problem nie dotyczy jedynie 

wywozu, ale także remontu, sprzątania i odkażania komór zsypowych. Jeżeli to 

nie będzie miejskie, to Katowice nie będą mogły na to przekazywać pieniędzy. 
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W tym kontekście przypomniał, że już kiedyś istniał na dużych osiedlach 

problem szczurów. Radny zapytał kto będzie ponosił koszty administrowania 

śmietnikami i zsypami?. Kto będzie to robił i jak ma się to do proponowanej 

przez Klub PO stawki?.  

Radny dodał, że na skutek zmian w spółdzielniach mieszkaniowych, 

wyodrębniono odrębną własność w spółdzielniach. Jest to własność z 

kawałkiem gruntu. Jeżeli Spółdzielnie przekażą miastu te tereny, to trzeba 

będzie podpisać na nowo akty notarialne dotyczące tej własności. To ponosi za 

sobą koszty. Kto będzie się tym ludziom tłumaczył, że trzeba zmieniać umowy 

notarialne z powodu ułamka metra kwadratowego?. To są szczegóły, ale my nie 

jesteśmy na to przygotowani, zwłaszcza, że nie są to małe koszty. 

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że w dniu 7 czerwca br. nie powinniśmy się 

zajmować tą sprawą, gdyż jest to kampania wyborcza. Jest przeciwko 

referendum. 

 

Radna Barbara Kożusznik stwierdziła, że w Katowicach jest ponad 80 tys. 

studentów, z czego ¼ mieszka w Katowicach. Czy będą oni opodatkowani  

podatkiem śmieciowym, a jeżeli nie, to kto będzie go za nich płacił?.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że sprawę powinno się uregulować 

na szczeblu rządowym. W związku z planami zniesienia obowiązku 

meldunkowego, zapytała  jak będzie to uregulowane? Jak określi się liczbę 

mieszkańców?. To, że miasto nałoży podatek na mieszkańców, nie spowoduje 

automatycznie, że Katowice staną się czyste. Jest to bardziej sprawa edukacji 

ekologicznej i wychowania, gdyż  śmieci są obecnie rzeczywiście spalane, 

podrzucane do lasów, czy do kontenerów spółdzielczych. Jednak dlaczego za 

wykroczenia jednych, mają płacić inni?. Jako wykroczenie, powinno być to 

ścigane przez odpowiednie służby.  

Są na terenie miasta powołane odpowiednie przedsiębiorstwa zajmujące się 

gospodarką komunalną.  

Problemu może przysporzyć egzekucja wpłat tego podatku. 

Skoro miasto nie radzi sobie z problemem opłaty za psy, to z podatkiem 

śmieciowym także sobie nie poradzi.  

Całościowe rozwiązanie problemu poprzez rozwiązanie ustawowe powinno być 

ratunkiem na obecne trudności. 

 

Radna Helena Hrapkiewicz stwierdziła, że połączenie wyborów do 

Parlamentu Europejskiego z  referendum śmieciowym zwiększa koszty 

wyborcze. Muszą być bowiem powołane dodatkowe komisje i przygotowane 

dodatkowe materiały. Radna zapytała czy można łączyć tak różne decyzje?. Co 

stanie się jeżeli do urn przyjdzie 30 % wyborców?. Czy wówczas referendum 

spełni swoje zadanie? 
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Radny Marek Chmieliński stwierdził, że bardzo ważnym elementem jest 

poruszona na wstępie dyskusji przez radnego Jędrzejka, sprawa przygotowania 

mieszkańców do referendum. Żadne terminy wynikające z ustawy referendalnej 

tego nie zmienią. Mieszkańcy muszą wiedzieć za czym się opowiadają. Należy 

także bardzo dokładnie przygotować wyliczenia finansowe. Należy także 

zastanowić się w jaki sposób będzie funkcjonowało miasto Katowice, jako 

jedyne w aglomeracji, które wprowadziło podatek śmieciowy. Czy będziemy 

„jedyną taką wyspą pośród innych ościennych miast”? 

 

Przewodniczący Rady zaproponował poprawkę w § 2 projektu uchwały 

zamiast „miasto Katowice” wpisać „gminę Katowice”, co będzie spójne z kartą 

do głosowania. Podobnie w karcie do głosowanie zamiast „stawiając znak X  

w kratce z lewej strony”, wpisać „stawiając znak X obok wybranej odpowiedzi”, 

tak aby nie sugerować jaka odpowiedź ma zostać udzielona przez wyborcę.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „za Wiceprezydenta Michała Lutego 

miasto było czyste, a teraz jest brudne. Śmieci zostawmy Prezydentowi. On 

sobie tę sprawę sam załatwi”.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poprosił Klub PO o wycofanie inicjatywy 

uchwałodawczej w związku z wieloma wątpliwościami i brakiem rzetelnego 

skalkulowania kosztów podatki śmieciowego.  

 

Przewodniczący Rady ponownie zawnioskował o poprawki, które zgłosił 

wcześniej. 

 

Prezydent Piotr Uszok przyjął zgłoszone poprawki. Dodał, że także w  §  1 

projektu uchwały także powinna być „gmina Katowice”, a nie „miasto 

Katowice”. 

 

Radny Adam Warzecha  stwierdził, że nie przyjmuje propozycji wycofania 

inicjatywy uchwałodawczej. Co do kwestii poruszonych przez radnego 

Przebindowskiego, to pytania referendalne nie obejmuje kwestii własności 

kontenerów. Zgodnie z zasadą, że zanieczyszczający płaci, to właściciel 

nieruchomości powinien ponieść koszty wszelkich instalacji oraz koszty 

pośrednie. Tutaj nic się nie zmienia. Poza odrębną własnością gruntu  

w spółdzielniach mieszkaniowych, istnieje także pojęcie zarządcy 

nieruchomości. W spółdzielniach uregulowane są także sprawy związane 

doprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Także w obecnym stanie 

prawnym mamy do czynienia z odbiorem odpadów. Regulują to bowiem 

szczegółowe zasady rozliczeń.  
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W odniesieniu do pytania radnego Zawadzkiego, radny Warzecha stwierdził, że 

w dniu 7 czerwca br. nie będziemy zajmować się kampanią wyborczą, gdyż 

będzie już wówczas obowiązywała cisza wyborcza. Co do studentów. Kwestia 

obowiązku meldunkowego dotyczy wszystkich, w tym także studentów.  

W odniesieniu do wypowiedzi radnej Wermińskiej, to chodzi o „opłatę 

śmieciową”, a nie „podatek”. Podatek rządzi się innymi prawami.. Musiałby  

być on ściągany przez odpowiednie służby. Oplata jest powszechna. W kwestii 

uwagi, że sprawę powinno się uregulować na szczeblu centralnym, to  

w obecnym stanie prawnym ustawodawca dopuszcza rozwiązanie problemu  

w drodze referendum. Odwracamy więc podejście do niego. Ustawodawca 

zdecentralizował możliwość jego rozwiązania, a miasto dąży do tego by 

ponownie sprawę scentralizować i przenieść jej załatwienie na kogoś innego. 

Problem pozostaje, ale nikt nie ma pomysłu na jego rozwiązanie.  

Nikt nie zagwarantuje większości parlamentarnej dla rozwiązania tematu w 

Parlamencie,   

Co do planowanej ustawy dotyczącej likwidacji obowiązku meldunkowego, to 

nie jest to obecnie prawo obowiązujące, więc planujemy rozwiązania zgodne  

z obecnie obowiązującym systemem prawnym. 

Radny Warzecha ponownie przypomniał, że 2 mln zł kosztuje miasto likwidacja 

dzikich wysypisk. System, w którym działamy jest więc nieszczelny.  

Radny zwrócił uwagę, że głosowanie nad przeprowadzeniem referendum 

lokalnego wymaga uzyskania bezwzględnej większości ustawowego składu 

Rady. Głosy „wstrzymujące się” są więc de facto głosami „przeciw”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwała nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości ustawowego 

składu Rady. Wyniki głosowania: 10 głosów „za”, 11 głosów przeciwnych i 

7 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że temat wymaga dalszej dyskusji i pewnie 

jeszcze nie raz do niego powrócimy. 

  

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta  

                 Katowice na stałe obwody głosowania. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/654/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 



 33 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXXIX/818/09/ 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie  

                 miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach  

                 pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia  

                wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/653/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych 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 XXXIX/819/09/ 
 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki  

                 Współczesnej BWA w Katowicach .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/658/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/820/09/ 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań  

                 realizowanych w 2009r. ze środków Państwowego Funduszu  
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                 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/660/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych 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 XXXIX/821/09/ 
 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

                 z budżetu miasta Katowice na rok 2009 na prace  

                 konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  

                 zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/664/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/822/09/ 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie  

                od przetargowego  trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat  

                nieruchomości położonej przy ul. Teofila Ociepki 2 zabudowanej  

                budynkiem szpitalnym z przeznaczeniem na dom hospicyjny  

                prowadzony przez Społeczne Towarzystwo  Hospicjum Cordis. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/665/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
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Radny Adam Depta wyraził nadzieję, że przy okazji podjęcia tej uchwały nie 

zniknie możliwość leczenia się 5,5 tys. pacjentów, którzy do tej pory korzystali 

z przychodni zdrowia, zwłaszcza, że była w niej zlokalizowana specjalistyka  

z zakresu medycyny pracy obsługująca m.in. pracowników Kopalni 

„Wieczorek”. Radny wyraził obawę, że po reorganizacji nie będzie zapewnione 

leczenie w zakresie podstawowej opieki medycznej. Chodzi o rodziny 

pracowników Kopalni „Wieczorek” oraz emerytów, którym trudno jeździć do 

lekarza „na drugi koniec miasta”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Unia Bracka od czasu przejęcia 

pustostanu przy ul. Ociepki znajduje się w budynku bezumownie. Hospicjum 

Cordis przejmując tę nieruchomość, wyremontuje mniejsze skrzydło budynku, 

gdyż na to jedynie posiada środki. Alternatywą dla powstałej sytuacji jest 

poszerzenie przychodni zdrowia przy ul. Szopienickiej 10 lub znalezienie 

innego lokum, które Unia Bracka wynegocjuje na przychodnię zdrowia dla 

okolicznych mieszkańców. 

 

Radny Adam Depta stwierdził, że uległo już zniszczeniu lecznictwo górnicze. 

Obecnie chodzi o zapewnienie dostępu chorym mieszkańcom do lekarza na 

terenie swojej dzielnicy.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/823/09/ 
 

Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego  

               zmiany uchwały nr XXI/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/633/09. 

 

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.  
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 9 głosów  

przeciwnych  i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/824/09/ 

 

Punkt 43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

                    zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych  

                    w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja  

                    ( teren nr 1), Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3),  

                    Domeyki ( teren nr 4). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/668/09. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja 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 26 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/825/09/ 

 

Punkt 43b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do  

                      sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                      przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu  

                      górniczego Katowickiego Holdingu  Węglowego KWK  

                      „Murcki”, położonego w rejonie ul. Leśników w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/669/09. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja 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 21 głosach „za”. 
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/ Uchwała nr XXXIX/826/09/ 

 

Punkt 43c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

                    zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego  

                     w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/671/09. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja 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 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/827/09/ 

 

Punkt 43d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia  

                    funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

                   Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja              

                   Przychodnia”. 

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/672/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie posiada opinii 

komisji Rady. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/828/09/ 

 

Punkt 43e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                   założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                   Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki Katowicach  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/673/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie posiada opinii 

komisji Rady. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/829/09/ 

 

Punkt 43f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                   projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

                   likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

                   pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/674/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie posiada opinii 

komisji 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 XXXIX/830/09/ 

 

Punkt 43g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  

                    publicznych w granicach miasta Katowice, dla których  

                    zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/675/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie posiada opinii 

komisji Rady. 

 

Prezydent Piotr Uszok  stwierdził, że w ościennych miastach są różne 

rozwiązania dotyczące ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych. Projekt uchwały dąży do maksymalnego obniżenia stawki do 

kwoty 10 groszy za dzień za metr kwadratowy, co ma służyć aktywizacji handlu 

i gastronomii, tzw. ogródków. 
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXXIX/831/09/ 
 

Punkt 44 Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zamierzeń  

                 władz miasta w sprawie klubu sportowego SSK GKS „Katowice”.  

 

Radni otrzymali informację Prezydenta Miasta Katowice z 9 marca 2009r.  

 

/Informacja dotycząca zamierzeń władz miasta w sprawie klubu 

sportowego SSK GKS „Katowice” - zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sytuacja GKS „Katowice” była na tyle 

poważna, iż podjął decyzję o uruchomieniu bieżących płatności począwszy od 

miesiąca lutego do czerwca br. oraz zobowiązań publiczno – prawnych, takich 

jak ZUS, czy Urząd Skarbowy. Istotną kwestią jest posiadanie przez miasto 

wpływu na działania podejmowane w zarządzie klubu, w szczególności na 

dysponowanie pieniędzmi, które miasto przekazuje.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jaki jest stan zobowiązań Klubu GKS 

„Katowice” i z jakiego tytułu?. Czy jest jakiś harmonogram działań odnośnie 

pomocy dla klubu?. Czy pomoc udzielona przez miasto ma mieć charakter 

doraźny, czy długofalowy?.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie jest uprawniony aby udostępniać dane 

dotyczące zobowiązań Klubu. Dzięki współpracy z zarządem GKS „Katowice” 

Prezydent pozyskał takie informacje finansowe w celu udzielenia klubowi 

pomocy. Obecnie poszukiwani są sponsorzy strategiczni. Miasto rozwiązuje 

problem doraźnie, gdyż nie może ciągle pomagać finansowo. W działania te 

powinni się włączyć wszyscy, zarówno zarząd jak i sympatycy Klubu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy w związku z tym, że Prezydent 

zamierza pomagać Klubowi GKS „Katowice” tylko do końca czerwca, to czy po 

tym czasie klub zostanie „na łasce losu”?.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jedynie w sensie zarządzania finansami 

ma zamiar działać doraźnie, to znaczy do czasu uregulowania zobowiązań 

publiczno-prawnych. Prezydent nie zamierza zajmować się takimi działaniami, 
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jak np. dobieranie  zawodników, czy ustalanie  treningów, gdyż nie taka jest 

jego rola. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że wprowadziliśmy do zarządu klubu 

przedstawiciela Urzędu Miasta, mianowicie Komendanta Straży Miejskiej. 

Radny zapytał czy ma on jakieś doświadczenie w pracy w klubie sportowym 

oraz jaką funkcję tam pełni?. Czy jest kuratorem w imieniu miasta, czy też tylko 

ma za zadanie nadzorować pieniądze miasta przeznaczone dla klubu?. Gdyby 

tak było, to jego rola byłaby bardzo ograniczona.  

Radny przypomniał, że Prezydent zamierzał wprowadzić przedstawiciela miasta 

do Komisji Rewizyjnej Klubu. Te zabiegi oznaczałyby, że Urząd Miasta staje 

się aktywnym członkiem zarządu GKS „Katowice”, tzn., że ponosi 

odpowiedzialność nie tylko za finanse, ale także za wyniki sportowe.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przedstawiciel miasta nie ma wytycznych 

aby kontrolować inną działalność, poza finansową. „Może Pan będzie 

reflektował do zarządu Klubu GKS „Katowice”?. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował za propozycję. Wysyłanie urzędnika 

do klubu sportowego już raz zakończyło się nie najlepiej, a cała sytuacja 

przypomina czasy PRL-u, kiedy to stosowało się zasadę  „wiecie, rozumiecie, 

pójdziecie do klubu i będziecie prezesem”. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, ze czeka w takim razie na sugestie  

i propozycje ze strony Pana Radnego. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jaką mamy pewność, że w przyszłości nie  

powtórzy się taka sama, jak obecnie sytuacja finansowa w Klubie GKS 

„Katowice”? 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jest wiele klubów sportowych. Gdyby się 

tylko nimi zajmował, to nie mógłby wykonywać zadań prezydenta. „Działam  

w sytuacjach kryzysowych Nie jest moim celem aby w sposób władczy mieszać 

się w działalność klubu”. Kluby powinni planować wydatki w stosunku do 

realnych przychodów, nie planować ich przy zagrożeniu finansowym, tzn. 

działać odpowiedzialnie.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że cieszy się z deklaracji Prezydenta 

odnośnie tego, iż nie będzie wywierał wpływu na kwestię obsady w zarządzie 

Klubu. Dobrze, że taka wypowiedź padła publicznie.  
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że w podjętych działaniach chodziło mu 

jedynie o wpływ na decyzje finansowe Klubu, a to wymagało określonego 

parytetu.  

 

Punkt 45 Interpelacje.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

interpelacje następujących radnych: 

 

1/ radnej Izabeli Kminikowskiej  

1.  w sprawie poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy Dąb,  

2. w sprawie zamontowania słupów ogłoszeniowych w dzielnicy Dąb. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej  Ewy Kołodziej  w sprawie:  

1.uruchomienia oświetlenia ulicznego na słupach przy ul. Przebiśniegów 10  

    oraz przy ul. Zachodniej 18 w Katowicach,  

2.postawienia znaku drogowego przy ulicy Zachodniej wraz  

   z wyszczególnionymi numerami domów 18-24, 

2/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie usunięcia wulgaryzmów z elewacji  

    budynków przy ul. Mysłowickiej, Lwowskiej oraz Kantorówny, 

3/ radną Stanisławę Wermińską w sprawie wyjaśnienia  problemów  

    mieszkańców zgłoszonych na sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota –  

    Panewniki w dniu 5.03.2009r.  

 

Przewodniczący Rady odczytał także wniosek radnego Zbigniewa 

Przebindowskiego w sprawie telefonii komórkowej, który należy potraktować 

jako inicjatywę uchwałodawczą.  

 

Punkt 46 Zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że brak w punkcie 46 zapytań radnych.  

 

Punkt 47 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby do 27 kwietnia br. radni wypełnili 

formularze rozdane przed sesją, w celu zamieszczenia informacji w nich 

zawartych w BIP 

 

Prezydent Piotr Uszok uzupełnił swoją odpowiedź dla radnego Marka 

Szczerbowskiego, który zadał pytanie w punkcie 8 dot. sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie międzysesyjnym.  
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Prezydent stwierdził, że Spółka Mayland  Estate płaciła opłatę za użytkowanie 

wieczyste za grunt, którego nie była właścicielem. Nabyła ten grunt od Géanta, 

następnie została wywłaszczona pod budowę autostrady i w związku z tym 

należał jej się zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste.  

Co do zapytania radnej Haliny Kańtoch także w punkcie 8 dzisiejszej sesji, to 

Zarządzenie Prezydenta nr 1245/2009 z 27 lutego 2009r. - wykonawcze do 

uchwały o płatnym parkowaniu, reguluje możliwość korzystania z miejsc 

wyznaczonych do zastrzeżonych stanowisk postojowych, kopert w strefie 

parkowania płatnego przez przedstawicieli podmiotów publicznych. Odbywa się 

to jedynie na ich wniosek. 

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że nie wie na kogo ma skierować swój wniosek  

o nadanie Katowickiemu Holdingowi Węglowemu tytułu „Mecenasa Sportu   

w Katowicach” za całokształt pracy na rzecz wspierania sportu,  finansowe 

wspieranie wielu klubów sportowych i działanie na ich rzecz. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Miasto może 

nadawać jedynie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. Wniosek 

zostanie skierowany do Prezydenta Miasta celem ustosunkowania się.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz poinformował, że złożył wniosek o nadanie Pani 

Justynie Kowalczyk  tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. 

W dniu 16 kwietnia 2009r., przy okazji wręczania nagród Prezydenta Miasta 

Katowice dla wybitnych sportowców, można by także przyznać tej wybitnej 

sportsmence wnioskowany tytuł.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że trzeba by zwołać nadzwyczajną sesję Rady 

Miasta, aby podjąć taką uchwałę. Stwierdził, że skieruje wniosek do Prezydenta 

Miasta Katowice, celem ustosunkowania się. Ponadto sprawa zostanie 

omówiona na Komisji Organizacyjnej.  

                                                                    

Punkt 48 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miasta Katowice V kadencji  

o godz. 17.50. 

                                                                               Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                              Jerzy Forajter   


