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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLI sesji. 

 

Data sesji:  27 kwiecień  2009 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.10. 

Numery podjętych uchwał: XLI/833/09 – XLI/856/09. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Piotr Hyla i radny Michał Jędrzejek   

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz   

 radny Piotr Hyla   

 radny Michał Jędrzejek   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2  Sprawozdanie Prezydenta z działalności finansowej gminy za 2008r.  

Nr 3 Opinia Komisji Rewizyjnej oraz wniosek RMI. 

Nr 4 Dwie uchwały RIO. 

Nr 5 Stanowisko Klubu PO. 

Nr 6 Stanowisko Klubu „FSiPU” . 

Nr 7 Stanowisko Stowarzyszenia „Śląsk XXI”. 

 

 

W sesji uczestniczyło 30 radnych ( na 31 ogółem). 

Radny nieobecny – Adam Depta  
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Porządek obrad XLI 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 XXXIX i XL sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r. oraz udzielenia Prezydentowi 

Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu ( PU/676/09).  

8. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2009r.( PU/679/09). 

9. Skreślony.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach ( PU/670/09). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność 

miasta Katowice      ( PU/681/09) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 

(PU/687/09). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Katowicach (PU/688/09).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia 

wysokości bonifikat przy sprzedaży 59 nieruchomości stanowiących lokale 

mieszkalne na rzecz ich najemców (PU/689/09). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 

nowych nazw ulicom na terenie miasta Katowice (ulica Jana Pawła II) 

(PU/690/09). 

16. Skreślony. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu 

założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „ Moja Przychodnia” ( PU/692/09).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Śródmieścia Katowic ( PU/693/09).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Wojciecha    Korfantego w 

Katowicach ( PU/694/09).  
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19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do mieszkańców miasta  

       Katowice  ( PU/705 /09). 

19b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie  

       Miejskiego  Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ( PU/696/09).  

19c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  

       Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. do usunięcia naruszenia interesu  

       prawnego uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie miejscowego planu  

       zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulic  

      Górnośląska- Kościuszki- Zgrzebnioka- Meteorologów ( PU/697/09).  

19d /Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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/698/09). 

19e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

       miasta Katowice na 2009r.( PU/699/09).  

19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

       Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym od dnia  

       1 lipca 2008r. do dnia 31  grudnia 2008r.(PU/700/09).  

19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia  

        wysokości bonifikat  przy sprzedaży 155 nieruchomości stanowiących  

        lokale mieszkalne na rzecz  ich najemców( PU/701/09). 

19h/Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu  

       ograniczenia niskiej  emisji w mieście Katowice dla obiektów  

       indywidualnych w latach 2009-2011”  ( PU/695/09).  

19i/ Informacja na temat możliwości kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 20  

        w klasie sportowej  koszykówki dla klasy sportowej opuszczającej Szkołę  

       Podstawową nr 27.  

20. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani H G ( PU/682/09). 

- Pana A B ( PU/683/09) i nowy projekt uchwały ( PU/703/09).  

- Pana W R (PU/686/09). 

- Skreślony wniosek Pana M S ( PU/685/09). 

- Pana P E (PU/684/09). 

- Pana G S ( PU/702/09).  

1. Interpelacje. 

2. Zapytania radnych. 

3. Komunikaty i wolne wnioski. 

4. Zamknięcie sesji.                  
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Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter otworzył obrady XLI sesji 

Rady Miasta. 

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta, Wiceprezydentów, Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników 

zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Rad i Zarządów Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

Przewodniczący Rady powitał Pana mecenasa Jędrzeja Klatkę reprezentującego 

Zarząd KZK GOP w Katowicach.  

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że w dniu 21 kwietnia bieżącego roku w 

związku z przejściem na emeryturę Pana Michała Markiewicz przestał on pełnić 

funkcję Naczelnika Biura Rady Miasta. Prowadzący obrady złożył Panu 

Markiewiczowi wyrazy podziękowania za wszystkie razem spędzone lata,  

w ciągu których Naczelnik był współpracownikiem, często mentorem  

a nierzadko także i przyjacielem. 

Przewodniczący Rady wręczył  Panu Michałowi Markiewiczowi kwiaty oraz 

podziękowania za pracę. 

 

Pan Michał Markiewicz podziękował wszystkim za współpracę. Życzył także 

zgromadzonym na sali sesyjnej wszystkiego najlepszego.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych: 

1/ Piotra Hylę 

2/ Michała Jędrzejka  

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 30 głosach „za” zaakceptowała 

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter zaproponował do Komisji 

Uchwał i Wniosków sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Piotra 

Pietrasza. 



rzenia skargi Pana G               S                             dotyczącej 
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Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XL i XLI  sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokoły   

z XL i XLI sesji Rady Miasta Katowice były wyłożone do wglądu  

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

 

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

pod głosowanie przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokoły z XL i XLI sesji zostały przyjęte jednogłośnie, przy 30 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 zmiany porządku  obrad 

polegające na: 

1/ skreśleniu punktu 9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

    w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej  

    Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych  ( PU/677/09). 

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

2/ skreśleniu punktu 16 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie nadania  

    nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice ( Pl. Emila i Georga  

    Zillmanów) (PU/691/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

3/ skreśleniu w punkcie 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  

     rozpatrzenia wniosku Pana Mieczysława Szylara Przewodniczącego Rady  

     Jednostki Pomocniczej nr 8 w Katowicach, dotyczącego sprzeciwu  

     mieszkańców  wobec budowy stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej  

     na osiedlu W. Witosa ( PU/685/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

4/ dopisaniu w punkcie 20 porządku obrad Rozpatrzenia projektu uchwały  

    w sprawie rozpat  

    zarzutu bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w sprawie złożonego  

    wniosku dotyczącego pozyskania nowych miejsc parkingowych ( PU/702/09).  

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

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, 
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poz. 539) Prezydent Miasta Katowice wniósł o zmiany porządku  obrad 

polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do  

    mieszkańców  miasta Katowice (PU/705/09). 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że w ubiegłym roku została podjęta 

uchwała przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia „Śląsk XXI” dotycząca 

lokalnych inicjatyw. Budziła ona wątpliwości służb prawnych i finansowych 

Urzędu Miasta. W  wyniku gorącej debaty sesyjnej, pomimo wspomnianych 

wątpliwości, Prezydent podjął decyzję o przygotowaniu projektu uchwały 

opartego na obowiązującej już uchwale Rady Miasta Tychy w tej samej sprawie.  

Po podjęciu uchwały została ona uchylona przez Wydział Nadzoru Prawnego 

Urzędu Wojewódzkiego. Ze względu na ważność tematu przygotowano 

dzisiejszą, intencyjną uchwałę, która jest apelem do mieszkańców o zgłaszanie 

inicjatyw lokalnych. Wnioski mieszkańców będą akceptowane po ocenie 

merytorycznej oraz ocenie stanu terenowo-prawnego.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

2/ dopisaniu punktu 19b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

    zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  

    w Katowicach (PU/696/09). 

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

3/ dopisaniu punktu 19c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     rozpatrzenia wezwania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. do  

     usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Miasta Katowice  

     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

     Katowice w rejonie ulic Górnośląska- Kościuszki- Zgrzebnioka-  

     Meteorologów ( PU/697/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

4/ dopisaniu punktu 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     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/698/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

5/ dopisaniu punktu 19e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

     budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2009r.( PU/699/09).  

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

6/ dopisaniu punktu 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

     sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem  

     nieruchomym od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. (PU/700/09).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

7/ dopisaniu punktu 19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  

     zgody i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 155 nieruchomości  

     stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich najemców ( PU/701/09). 
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

8/ dopisaniu punktu 19h/Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia  

     „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów  

     indywidualnych w latach  2009-2011” ( PU/695/09). 

Prezydent Piotr Uszok  stwierdził, że projekt uchwały zmienia zasady 

dofinansowania w zakresie wymiany źródeł niskoemisyjnych. Jest to 50 % 

nakładów inwestycyjnych , nie więcej jednak niż 6 tys. zł na jedno źródło. 

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

 

Radny Marcin Krupa złożył wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący 

utworzenia klasy sportowej koszykarskiej w Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki  

w Katowicach – Piotrowicach.  

Radny stwierdził, że rodzice dzieci z klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej nr 

27 w Katowicach zwrócili się do niego z prośbą o pomoc w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do kontynuowania nauki w klasie o profilu sportowym  

w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Radny ustalił, że zarówno w Gimnazjum nr 

19, jak i w Gimnazjum nr 20  nie funkcjonują klasy o profilu sportowy. Po 

rozmowach przeprowadzonych ze stroną prezydencką, poprosił o wyjaśnienie 

pewnych rozbieżności w stanowisku prezentowanym przez rodziców oraz Urząd 

Miasta.  

 

Radna Ewa Kołodziej złożyła podobny wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad tematu dotyczącego sprawy możliwości kontynuowania nauki klasy 

sportowej ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach w Gimnazjum nr 20  

w Katowicach.  

Radna stwierdziła, że zgadza się z argumentami przedmówcy. Przypomniała, że 

sprawa była już omawiana na Komisji Edukacji, jednak ze względu na niedosyt 

informacji oraz terminowość sprawy, wynikającej z trwających obecnie 

terminów naboru do szkół ponadpodstawowych, zasadnym byłoby omówienie 

tematu na dzisiejszej sesji Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali pismo 

rodziców dzieci klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 27. Stwierdził, że 

wychodząc naprzeciw Państwu Radnym oraz rodzicom, będzie to tylko 

informacja. Decyzje w tej sprawie może bowiem podjąć tylko Prezydent Miasta.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  poprosił aby dyskusja w tym temacie nie była 

dyskusją jałową. Gimnazjum nr 20 chce prowadzić klasę sportową. Szkoła 

Podstawowa Nr 27 prowadząca klasę sportową w koszykówce dziewcząt także 

chce kontynuacji nauki w profilu sportowym, we współpracy z Gimnazjum nr 

20. Jedyną strona, która stoi na przeszkodzie jest miasto Katowice. Chodzi więc 

o wykazanie zrozumienia i życzliwość ze strony Pana Prezydenta.  
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Radny Jerzy Dolinkiewicz poparł wniosek o wprowadzenie takiej informacji 

pod obrady sesji.   

 

Prowadzący obrady zaproponował dopisaniu punktu 19i/ Informacja na temat 

możliwości kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 20 w klasie sportowej 

koszykówki dla klasy sportowej opuszczającej  Szkołę Podstawową nr 27.  

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

Przewodniczący Rady odczytał wniosek złożony przez Pana G dotyczący 

możliwości zabrania głosu w sprawie Przedszkola nr 78 .Ze względu na to, że 

nie ma takiego tematu w porządku obrad, Prowadzący obrady stwierdził, że 

realizacja tego wniosku nie będzie możliwa na dzisiejszej sesji. Temat ten ma 

być podjęty na sesji przez radnych z okręgu wspomnianego Przedszkola.  
 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 20 marca 2009r. do 23 kwietnia  

2009r.  

/ Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – 

załącznik nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

               sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r.  

               oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium  

               z tego tytułu. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/676/09.  

 

a/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności finansowej 

gminy za 2008r.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej 

gminy za 2008r.  

/ Sprawozdanie Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

b/ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice do wykonania 

budżetu za 2008r.  

 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Dawid  Kostempski  przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu za 2008r. oraz wniosek 

Komisji  
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o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2008r.  

/ Opinia Komisji Rewizyjnej oraz wniosek RMI – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

c/ Opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz odczytał uchwałę nr 

4100/V/46/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. V Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008r. oraz uchwałę nr 

4100/V/48/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. V Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice.  

/ 2 uchwały RIO- zał. nr 4 do protokołu/ 

 

d/ Dyskusja. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” Radny Adam 

Warzecha przedstawił stanowisko Klubu do sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2008r.  

/ Stanowisko Klubu PO – zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” 

Radny  Jerzy Dolinkiewicz  przedstawił stanowisko Klubu do sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r. 

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

 

Przewodniczący Stowarzyszenia „Śląsk XXI” Radny Michał Jędrzejek 

przedstawił stanowisko Stowarzyszenia do sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2008r. 

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

 

e/ Głosowanie. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poddał pod głosowanie wniosek 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2008r.  

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto większością głosów, przy 25 głosach 

„za”, braku sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008r. oraz 

udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu. 

 



 10 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XLI/833/09/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Prezydentowi oraz podziękował służbom 

finansowym za przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2008r.  

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował radnym za przyjęcie sprawozdania, pracę  

nad nim w komisjach Rady Miasta oraz wszystkim urzędnikom 

odpowiedzialnym za przygotowanie sprawozdania.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie  

               zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice  

               na rok 2009r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/679/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/834/09/ 

 

Punkt 9 Skreślony.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian 

                Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego  

                Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/670/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

oraz Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/835/09/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na  
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                 własność miasta Katowice.       

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/681/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/836/09/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej  

                 Biblioteki Publicznej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/687/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

nie zaopiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/837/09/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu            

                 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/688/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

nie zaopiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/838/09/ 

  

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

                 i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 59 nieruchomości  

                 stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/689/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.   

/ Uchwała nr XLI/839/09/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie  

                 nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Katowice (ulica  

                 Jana Pawła II). 

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/690/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/840/09/ 

 

Punkt 16 Skreślony. 

 

Punkt 17 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/692/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska nie zaopiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/841/09/ 

  

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
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                 przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/693/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek 

stwierdziła, że zmiana planu wynika na omawianym obszarze z planów 

przebudowy rynku. Jest to zbieżne z koncepcją zmiany układu drogowego, czyli 

przedłużenia ulicy Moniuszki. Ulica obecnie zwana „Śródmiejską”, która  

w koncepcji Pana Koniora była prosta, jest teraz lekko wykrzywiona. 

Zewnętrzne granice planu objęły także strefę dworca oraz powiązania 

komunikacyjne przebiegające także ulicą Wojewódzką,  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/842/09/ 

  

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

                 zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei  

                 Wojciecha   Korfantego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/694/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek  

stwierdziła, że projekt wiąże się z poprzednim, czyli z koncepcją zmiany  układu 

drogowego Rondo-Rynek, która  spowodowała konieczność poszerzenia granic 

planu na północ, zachód i południe z uwzględnieniem poszerzenia ulicy 

Moniuszki  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/843/09/ 
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Punkt 19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu do  

                   mieszkańców miasta Katowice.  

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/705/09.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że obawia się, iż realizacja tej uchwały 

będzie polegała tylko na przygotowaniu przez mieszkańców koncepcji, 

nakładów finansowych, a wszystko inne nie będzie brane pod uwagę. Radna 

oczekuje więc, że mimo tego radni będą mogli nadal przedstawiać swoje 

wnioski, które bez użycia wkładu własnego można będzie realizować.  

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.    

/ Uchwała nr XLI/844/09/ 

 

 

Punkt 19b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

                    w Statucie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/696/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/845/09/  

 

Punkt 19c/ /Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                    wezwania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. do usunięcia  

                    naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Miasta Katowice   

                   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

                   przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulic Górnośląska-  

                   Kościuszki- Zgrzebnioka- Meteorologów.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/697/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/846/09/  

 

Punkt 19d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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/698/09. 

 

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 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/847/09/  

 

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

                    w budżecie miasta Katowice na 2009r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/699/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/848/09/ 

  

Punkt 19f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                   sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce  

                   majątkiem nieruchomym od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31  

                   grudnia 2008r. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/700/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/849/09/  

 

Punkt 19g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

                    i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 155  

                    nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  

                    najemców. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/701/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/850/09/ 

 

Punkt 19 h/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia  

                    „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla  

                    obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/695/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że brak opinii Komisji Rady do projektu 

uchwały.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc stwierdziła, 

że projekt zakłada trzy możliwości: wymianę starych kotłów o niskiej 

wydajności i wysokiej emisji, wymianę kotłów na nowe nośniki np. gaz 

niskoemisyjny, energię elektryczną, olej opałowy, drewno oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. Okres trwania programu obejmuje trzy lata.  

Projekt uchwały zmienia zasady dofinansowania w zakresie wymiany źródeł 

niskoemisyjnych. Jest to 50 % nakładów inwestycyjnych , nie więcej jednak niż 

6 tys. zł na jedno źródło. Program dotyczy jedynie wymiany systemów 

grzewczych w gospodarstwach domowych.  
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/851/09/ 

  

Punkt 19i/ Informacja na temat możliwości kontynuowania nauki  

                   w Gimnazjum nr 20 w klasie sportowej koszykówki dla klasy  

                   sportowej opuszczającej Szkołę Podstawową nr 27.  

 

Radny Marcin Krupa przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku,  

w październiku 2008r.  rodzice klasy szóstej, sportowej ze Szkoły Podstawowej 

nr 27 zwrócili się do Pani Dyrektor Gimnazjum nr 20 o podjęcie działań 

mających na celu utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum nr 20. W 

odpowiedzi Pani Dyrektor zwróciła się ze stosownym wnioskiem do Pana 

Prezydenta o utworzenie takiej klasy.  

W odpowiedzi uzyskano odpowiedź, że wniosek został przyjęty do analizy, 

głównie pod kątem dostępności bazy sportowej oraz analizy innych obiektów 

znajdujących się w pobliżu przedmiotowej Szkoły.  

Wynika z tego, że Gimnazjum nr 20 nie dysponuje odpowiednią bazą sportową. 

Radny dokonał swojej analizy na temat tego dlaczego rodzicom zależy na 

kontynuowaniu nauki przez ich dzieci w klasie o profilu sportowym?. Chodzi 

przede wszystkim o to, aby dotychczasowy trud dzieci nie poszedł na marne.  

Z uzyskanych informacji wynika, że kontynuacja nauki jest możliwa przez 

dzieci w Gimnazjum nr 19, ale nie w Gimnazjum nr 20. W Gimnazjum nr 19 

była powołana klasa sportowa, jednak z obawy o kontuzje młodzieży została 

rozwiązana po pół rocznym funkcjonowaniu. W Gimnazjum nr 20 z dwu letnią 

przerwą, przez siedem lat funkcjonowały klasy sportowe.  

Kolejnym pytaniem radnego było czy uprawianie sportu przez dzieci nie 

wpływa negatywnie na naukę?. Okazało się, że nie. Średnia w klasie wynosi 4,5. 

Radny zapytał w związku z przedstawionymi argumentami  czy nie stracimy 

zdolnej sportowo młodzieży na dalszych etapach edukacyjnych oraz czy środki 

przeznaczane przez miasto na klasy sportowe  nie idą na marne? 

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że dzielnice Piotrowice i Ochojec 

zamieszkane są przez około 22 tys. osób. Posiadają na swoim terenie dwa 

gimnazja. Oba dobre i oblegane przez  młodzież. Od wielu miesięcy można 

zaobserwować, że jednemu z tych gimnazjów wyjątkowo często rzuca się 

„kłody pod nogi”. Skoro 21 osób z klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 27 

złożyło już podania do Gimnazjum nr 20, to niezrozumiałe pozostaje dlaczego 

robi się im problemy.  Roztrząsanie sprawy sal gimnastycznych jest nietrafione, 

dlatego, że w okolicach znajdują się szkoły o różnych profilach, które dysponują 
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odpowiednimi halami  gimnastycznymi. Każda z nich wyraża chęć ich 

udostępnienia. Pozostają więc jedynie szczere chęci na temat tego gdzie te 

zajęcia będą kontynuowane. Może to być Szkoła Podstawowa nr 27, Gimnazjum 

nr 20 czy też teren Zespołu Szkół Poligraficznych. Aktualnie jest 87 dzieci z 

rejonu, które mogą uczęszczać do Gimnazjum nr 20. Niezrozumiałe jest 

dlaczego Pani Dyrektor otrzymała zgodę na utworzenie jedynie dwóch 

oddziałów.  

Radna wniosła o możliwość dalszej kontynuacji nauki w klasie sportowej  

w Gimnazjum nr 20 przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27. Rodzice  

i trenerzy dzieci od zeszłego roku wysyłają pisma  i jak do tej pory nie otrzymali 

żadnej konkretnej odpowiedzi. 

W jakim świetle stawia to miasto – „Miasto wielkich wydarzeń”, w którym 

planuje się rozgrywanie Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn?.  

Z jednej strony zabiegamy o takie imprezy, a z drugiej strony nie chcemy 

wychowywać i trenować następców obecnych koszykarzy. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że Gimnazjum nr 20 albo ma pecha, 

albo jest dyskryminowane. Ilekroć bowiem występuje z jakąkolwiek inicjatywą, 

spotyka się z odmową, musi kruszyć mury i łamać przeszkody. Radny nie 

chciałby aby dzisiejsza dyskusja była jałowa. Powinna mieć ona jakiś cel.  

W punkcie Komunikaty i wolne wnioski złoży wniosek wieńczący sprawę walki 

Gimnazjum nr 20 o klasę sportową. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że aby można było się na ten temat 

wypowiedzieć w sposób obiektywny, to warto by wysłuchać argumentów strony 

prezydenckiej. Poprosił o takie prowadzenie obrad przez Przewodniczącego 

Rady.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że przewiduje przedstawienie stanowiska 

wszystkich zainteresowanych, a następnie wypowiedzenie się przez stronę 

prezydencką. Stwierdził, że decyzji odnośnie losów klasy sportowej nie 

podejmiemy na sesji Rady, bo Rada Miasta nie ma takich kompetencji. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że aby wyrazić swoje zdanie, chciałby 

usłyszeć argumenty drugiej strony tzn. Pana Prezydenta.  

 

Radny Marcin Krupa stwierdził, że przygotował propozycję projektu uchwały 

w sprawie określenia modelu funkcjonowania w mieście Katowice sieci szkół  

z klasami sportowymi, umożliwiającego ciągłość szkolenia na poszczególnych 

etapach edukacyjnych . Mogło by to uregulować sprawę funkcjonowania tego 

typu klas w mieście Katowice.  
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Radny Piotr Hyla zaapelował o utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum nr 

20. Wciąż ma w pamięci likwidację „koszykówki” przy Hucie Baildon” oraz 

„siatkówki” przy Klubie Kolejarza. 

Jeżeli pozwolimy na to, że ciągłość szkoleniowa dzieci opuszczających Szkołę 

Podstawowa nr 27 skończy się na obecnym etapie, to  zostanie zmarnowany 

dotychczasowy ich wysiłek. 

 

Radna Ewa Kołodziej w imieniu rodziców dzieci z klasy sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 27 złożyła wniosek o udzielenie głosu Pani E Ł oraz Panu G G 

na sesji Rady Miasta Katowice.  

 

Radny Józef Zawadzki poparł prośbę o utworzenie klasy sportowej  

w Gimnazjum nr 20. „Dzieci nie będą zajmować się narkotykami, kiedy zajmą 

się sportem”. 

 

Radna Miasta Katowice w wyniku głosowania udzieliła głosu przedstawicielowi 

rodziców Panu G G. 

 

Pan G G uzasadnił, dlaczego rodzicom dzieci zależy na tym aby dalsza ich 

edukacja sportowa odbywała się w Gimnazjum nr 20. Po pierwsze jest to 

tradycja. Gimnazjum nr 20 ma  tradycje w prowadzeniu klas sportowych. 

Bardzo dobrze współpracuje z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 27. Co do bazy 

sportowej Gimnazjum nr 20, to nie jest może ona zbyt rozbudowana, ale można 

wykorzystać bazę sportowa np. Szkoły Podstawowej nr 27. Rodzice wykonali 

wiele pracy we wnioskowanej sprawie, napisali wiele pism, zrobili rozeznanie 

bazy sportowej w okolicznych szkołach, jeździli na wizje lokalne poszukując 

odpowiedniego zaplecza sportowego. 

Pani Dyrektor Wieczorek zawsze była skłonna do współpracy z rodzicami  

i złożyła deklarację o możliwości korzystania z bazy sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 27 w zakresie brakujących 9 godzin lekcyjnych.  

Rodzice dotarli także do uchwały Rady Miejskiej Katowic z grudnia 2000r. 

dotyczącej kierunków działania miasta w zakresie kultury fizycznej. Mowa jest 

w niej o ograniczaniu  patologii społecznych, podnoszenie zdrowotności dzieci  

i młodzieży, promocji aktywności ruchowej i promocji miasta. Jest ona  

wykonywana przez rodziców, którzy  realizują ją  wyjeżdżając np. z dziećmi na 

turnieje międzynarodowe  i obozy sportowe . Obecna klasa szósta rozpoczynała 

zajęcia w klasie sportowej dopiero od piątej, a nie czwartej klasy. Stracony rok  

z pewnością odbił się na wynikach sportowych dzieci. Kiedy podejmowano 

decyzję o powołaniu tej klasy jako sportowej w Szkole Podstawowej 

argumentami na „nie” było to, że rozbija to inne klasy. Okazało się to 

nieprawdą. Dzieci z klasy sportowej stanowią bowiem także zespól w klasie. Za 

wynikami sportowymi idą także dobre wyniki w nauce. Dlatego tym bardziej  
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z przerażeniem rodzice przyjmują do wiadomości informację  o niemożności 

utworzenia takiej klasy sportowej w Gimnazjum nr 20. 

Pan G G podziękował Panu Przewodniczącemu Rady za szybką odpowiedź na 

pismo rodziców oraz Radnemu Marcinowi Krupie i radnej Ewie Kołodziej za 

wstawiennictwo w sprawie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w przeciwieństwie do 

prezentowanych na sali sesyjnej emocji związanych z omawianą sprawą, Pani 

Prezydent musi trzymać się przepisów. Dzieci będą mogły wybierać szkołę 

„nogami” jeżeli Sejm uchwali ustawę dotycząca zmiany systemu oświaty  

i wprowadzi bon oświatowy. Póki co obecne uregulowania prawne zachowują 

obwodowość szkół podstawowych i gimnazjów. Przepisy regulujące warunki 

tworzenia, organizację i zasady tworzenia klas sportowych określają, że 

warunkiem utworzenia takiej klasy lub szkoły sportowej jest posiadanie 

obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do realizacji szkolenia 

sportowego. Nie są to więc zwykłe lekcje wychowania fizycznego, tylko 

szkolenie sportowe. Obecnie w rejonie Piotrowic i Ochojca jest jedna sala 

sportowa spełniająca te wymagania. Jest to duża sala gimnastyczna przy Szkole 

Podstawowej nr 27. W przypadku kontynuacji zajęć klasy sportowej po szkole 

podstawowej, musi być realizowany 20 godzinny cykl zajęć lekcyjnych 

wychowania fizycznego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27. 

Żadna inna sala nie spełnia wymogów wspomnianego wcześniej 

rozporządzenia. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 z pewnością chce jak 

najlepiej. Sporządziła ewentualny projekt wykorzystania sali sportowej  

w godzinach porannych i popołudniowych. Nikt nie zapytał jakim kosztem?.  

Szkoła Podstawowa nr 27 ma także małą salę gimnastyczną o powierzchni 128 

metrów kwadratowych. Na tej sali zaplanowane są zajęcia w-f dla dwóch klas 

równocześnie. 50 dzieci z dwojgiem nauczycieli odbywa zajęcia na małej sali 

sportowej. Takim kosztem wyodrębnione są godziny dla klasy sportowej. Gdzie 

więc klasa sportowa ma realizować swoje 20 godzin wychowania fizycznego?. 

W przypadku ewentualnego korzystania z tej sali uczniów z klasy sportowej 

Gimnazjum nr 20, nie będzie można utworzyć czwartej klasy w ramach klasy 

sportowej w Szkole Podstawowej nr 27.Coś więc należy wybrać.   

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Marcina Krupy, to w czasie kiedy w 

Gimnazjum nr 20 prowadzono klasy sportowe, minimum programowe zajęć w-f 

wynosiło dwie godziny, później trzy a obecnie wynosi cztery godziny lekcyjne. 

11 klas ogólnie dostępnych w Szkole Podstawowej nr 27, począwszy od klasy 

czwartej do szóstej, wypełnia swoją podstawę programową. Być może miasto 

znajdzie miejsce, w którym będzie można realizować zajęcia w klasie sportowej 

gimnazjum, ale obecnie nie ma takiej możliwości.  

 

Prezydent Piotr Uszok powitał wszystkich, którzy przybyli na sesję z powodu 

omawianego obecnie tematu. Należy docenić  starania osób, które angażują się 
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w proces dydaktyki sportowej dzieci i młodzieży. Naturalne jest aby zachowana 

była ciągłość takiego kształcenia.  

Prezydent przedstawił wizualnie sytuację bazy sportowej Gimnazjum nr 20. 

Przy obecnym stanie nie można prowadzić tam zajęć z edukacji fizycznej 

spełniając wymagane przepisami standardy. Nie ma tam możliwości rozbudowy 

bazy sportowej. Jest tam bowiem ścisła zabudowa i ograniczone tereny miasta. 

Nie będzie więc można tam prowadzić właściwego szkolenia młodych 

sportowców. 

Gimnazjum nr 19 posiada natomiast duży obszar do ewentualnej budowy 

nowego obiektu sportowego. Prezydent złożył deklarację o poparciu takiego 

pomysłu. Stwierdził, że najbardziej odpowiedzialną decyzją będzie 

przygotowanie koncepcji budowy na tym terenie sali wielofunkcyjnej  

i rozpoczęcie procesu projektowania. Będzie ona wykorzystana w długim 

okresie czasu. W ostatnich latach na północy miasta budowano nowe obiekty 

sportowe, na południu natomiast nie. Nowy obiekt mógłby także pełnić funkcje 

sportowe po godzinach pracy szkoły.  

Prezydent stwierdził, że poświęcił wiele czasu na ściągnięcie map 

własnościowych omawianych terenów, wizje lokalne i potraktował problem  

w sposób całościowy. „Emocje są bowiem złym doradcą”. Prezydent stwierdził, 

że docenia więzi lokalne jakie wytworzyły się pomiędzy Szkołą Podstawową nr 

27 i Gimnazjum nr 20, ale to nie potrzeby jednej klasy sportowej powinny 

decydować o podejmowanych decyzjach, tylko chęć kompleksowego 

rozwiązania  problemu jakim jest brak bazy sportowej uniemożliwiający 

prowadzenie zajęć w klasach sportowych gimnazjum. 

Podejmujemy decyzje w interesie publicznym muszą być one zatem 

odpowiedzialne. Prezydent podziękował radnym za zaangażowanie i poprosił 

wszystkich o zachowanie rozsądku. 

 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że kilku radnych, w tym radny Tomasz 

Szpyrka chciał jeszcze zabrać głos w sprawie. Przewodniczący im to 

uniemożliwił, co zostało źle odebrane. Wzburzyło także radnych. 

 

Prowadzący obrady stwierdził, że odbyła się dyskusja. Wszystkie strony miały 

możliwość wypowiedzenia się. Decyzję w sprawie podejmuje Prezydent Miasta, 

a nie Rada Miasta.   

 

Punkt 20 Rozpatrzenie skarg.  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H G 

dotyczącej sprzeciwu wobec budowy stacji przekaźnikowej telefonii 

komórkowej.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/682/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   

/ Uchwała nr XLI/852/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

z dnia 23 lutego 2009r. Pana A B, uzupełnionej pismami z dnia 3 i 14 marca 

2009r. dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków przez 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/683/09)  oraz 

drugi – uwzględniający uwagi sformułowane przez Komisję Rewizyjną na 

posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009r. – druk sesyjny ( PU/703/09).  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 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 

glosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XLI/853/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pana W R na 

nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

udostępnienia informacji publicznej.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/686/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna 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”.   
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/ Uchwała nr XLI/854/09/ 

 

Skreślony wniosek Pana Mieczysława Szylara ( PU/685/09). 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P E na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/684/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna 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 XLI/85509/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G S 

dotyczącej zarzutu bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 

złożonego wniosku dotyczącego pozyskania nowych miejsc parkingowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/702/09). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XLI/856/09/ 

 

Punkt 21 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XXXIX sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie uruchomienia oświetlenia ulicznego na 

    słupach przy ul. Przebiśniegów 10 oraz przy ul. Zachodniej 18 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 6.04.2009r.  

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

     Zachodniej wraz z wyszczególnionymi numerami domów 18-24. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 2.04.2009r.  
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3/ radnego Dariusza Łyczko w  sprawie usunięcia wulgaryzmów z elewacji  

    budynków przy ul. Mysłowickiej, Lwowskiej oraz Kantorówny.  

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 10.04.2009r.  

4/ radnej Stanislawy Wermińskiej w sprawie wyjaśnienia problemów  

    mieszkańców zgłoszonych na sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-  

    Panewniki  w dniu 5.03.2009r.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Jozefa Kocurka z 10.04.2009r. i Prezydenta Piotra 

Uszoka z 14.04.2009r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 

1/ radnego Piotra Pietrasza  w sprawie całodobowego sklepu z alkoholem na  

    ul. Starowiejskiej 2. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 17.04.2009r.  

 2/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie zanieczyszczenia chodników  

     i trawników na ulicy Starowiejskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 9.04.2009r.  

3/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie zagrożenia przekraczania przejść  dla  

    pieszych przy pętli na ul. Słonecznej.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 20.04.2009r.  

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na  

    Os. Gliwicka w Katowicach.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 15.04.2009r.  

5/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie wyremontowania ulicy Kępowej  

    na odcinku biegnącym od na odcinku biegnącym pod strony ulicy Ligockiej.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 17.04.2009r.  

6/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie porządku w najbliższym otoczeniu  

    budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficzno -      

    Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach pryz ul. Książęcej 27. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 24.04.2009r.  

7/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych  

    pomiędzy COIG a AWF w Katowicach. 

8/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania barierek 

    uniemożliwiających dewastację istniejącego pasa zieleni na ul. Mikołowskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 17.04.2009r.  

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania utwardzenia  

    nawierzchni ul. Przodowników  w  Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 17.04.2009r.  

10/ radnego Piotra Pietrasza w  sprawie uszkodzonego chodnika w pobliżu  

      posesji ul. Kościuszki 18. 

11/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie uruchomienia dodatkowej lampy  

       oświetlenia ulicznego na słupie przy ul. Truskawkowej 16 a  w  Katowicach  

       - Kostuchnie. 

12/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie remontu kanalizacji deszczowej  
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      na ul. Kombajnistów, Szadoka w Katowicach.  

13/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie porządków w Katowicach.  

 
Na dzisiejszą sesję wpłynęły interpelacje złożone przez następujących radnych:  

1/ radnego Marcina Krupę w sprawie ograniczenia prędkości na ul.  

    Hierowskiego w Katowicach- Kostuchnie,  

2/ radną Magdalenę Wieczorek w sprawie lustra drogowego przy ul.  

    Józefowskiej, 

3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera  w sprawie: 

1. zwiększenia dbałości o stan techniczny infrastruktury parkowej Parku  

    Leśnego Muchowiec, 

2. wycinki drzew zagrażających budynkowi Gimnazjum nr 13 w Katowicach-  

    Szopienicach,  

3. skorygowania stada dzików do ustalonej ilości z zastosowaniem działań  

    gwarantujących skuteczność realizacji zadania, 

4. poszerzenia informacji na stronie BIP-u  o świadczonych usługach na terenie  

    gminy w dniach wolnych od pracy i okresach świątecznych przez sektor  

    usługowo – handlowy, 

5. naprawy ogrodzenia przedszkola nr 66 w Katowicach – Szopienicach, 

4/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

1. remontu chodnika na ulicy Książęcej, 

2. podjęcia prac remontowych na ul. Szczecińskiej, 

3. zmiany granic obwodu w Gimnazjum nr 1, 

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1. utworzenia przystanku autobusowego „na żądanie” przy cmentarzu na  

   granicy Panewnik i Kochłowic, 

2. zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców ulicy Wymysłów  

    w Panewnikach w związku ze złym stanem jej nawierzchni, 

3. budowy ekranu akustycznego między wiaduktem przy ulicy Kościuszki  

    a ulicą Kłodnicką, 

6/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie:  

1. wybudowania na terenie dzielnicy Giszowiec boiska do gry w siatkówkę  

    plażową, 

2. naprawy oświetlenia zewnętrznego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej  

    w Szopienicach,  

3. wykonania wentylacji w pomieszczeniach kuchennych Szkoły Podstawowej  

    Nr 53  w Nikiszowcu, 

7/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

1. wykonania nawierzchni lub naprawy głównej alei parkowej w Parku  

    Miejskim przy ul. Kołodzieja, 

2. wyegzekwowania od KZGM Katowice obietnic składanych mieszkańcom  

    budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 28. 
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Punkt 22 Zapytania radnych. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz  zapytał o wyjaśnienie kilka spraw: 

1/ losów katowickiego dworca w kontekście ustaleń ze spotkania, które odbyło  

    się  w tej sprawie w dniu 21kwietnia br.  

2/ uporządkowania terenu znajdującego się  między cmentarzem w Dębie i trasą  

    DTŚ-ki, gdzie znajdują się m.in. baraki służące istniejącym tam wcześniej   

    firmom,  

3/ ustaleń dotyczących zakończenia tematu przejmowania mieszkań przez    

    mieszkańców ul. Szczecińskiej,  

4/ podjęcia próby kompleksowego rozwiązania sprawy parkingów w mieście  

    i zwiększenia ilości miejsc parkingowych,  

5/ sposobu rozwiązania sprawy Miejskiego Przedszkola nr 78 w Katowicach. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz poprosił o udzielenie wyjaśnień na 

piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej poprosiła o ostateczne wyjaśnienie losu dzieci 

opuszczających klasę sportową w Szkole Podstawowej nr 27. Nie zostało to 

tutaj bowiem jednoznacznie rodzicom powiedziane. Radna stwierdziła, że 

popiera pomysł budowy hali sportowej, zapytała tylko kiedy to nastąpi?.  

Radna zapytała także o Przedszkole Miejskie nr 78.Zadała pytania na temat:  

ile mamy miejsc w katowickich przedszkolach, ile dzieci z terenu miasta 

uczęszcza do przedszkoli, czy planuje się nową lokalizację przedszkola nr 78, 

czy planuje się odwiesić zawieszony nabór do tego przedszkola w związku  

z interwencją Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera, dlaczego 

miasto Katowice nie podjęło rozmów ze Spółdzielnią „Silesia” w związku  

z ewentualną zmianą siedziby Przedszkola nr 78?. Jak rozumieć zawieszenie 

naboru, skoro miasto nie chce likwidować Przedszkola?.  

Radna poinformowała, że w mieście Katowice jest 6 829  dzieci przedszkolnych 

w wieku sześciu, pięciu i czterech lat. Zapytała ile miasto zapewniło dla nich 

miejsc w przedszkolach? 
 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jeżeli chodzi o klasę sportową w 

Gimnazjum nr 20, to problemem nie jest brak woli miasta w tym zakresie ale 

brak odpowiedniej sali gimnastycznej wymaganej rozporządzeniem, 

nakazującym odpowiednie standardy dla klas sportowych. Co do terminu 

powstania nowej hali sportowej, to studium wykonalności można zrealizować  

w ramach tegorocznego budżetu. Całkowita realizacja lekkiej sali sportowej 

mogła by się zakończyć w cyklu dwu letnim.  

Co do Przedszkola nr 78, gdyby chciano go zlikwidować, to w lutym br. złożono 

by projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji tego Przedszkola.  

Jeżeli chodzi o umowę najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Silesia”, to w 

1982r. na potrzeby Przedszkola zaadoptowano trzy lokale mieszkalne. Obecnie 
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nie ma umowy najmu. Lokal nie spełnia wielu przepisów przeciwpożarowych. 

Należy uzyskać pozwolenie inspektora  p.poż. w celu uruchomienia oddziałów 

przedszkolnych. W związku z tym nabór nowych dzieci objętych rejonem 

Przedszkola nr 78 przejmą inne przedszkola, konkretnie Miejskie Przedszkole nr 

93 i 81.  

Co do statystyki, to Katowice mają 433 potencjalnych miejsc w przedszkolach. 

Ogólnie 76,5 % ogólnej populacji dzieci uczestniczy w zajęciach 

przedszkolnych , w tym  trzy letnie dzieci stanowią 61 % , cztero letnie 75 % 

populacji, pięcio -letnie 80 % i sześcio- letnie 90 %. 

7020 dzieci objętych jest obowiązkiem przedszkolnym, w tym 101 dzieci 

niepełnosprawnych i 28 dzieci z prowadzonymi zajęciami wczesnego 

wspomagania rozwoju.  

Przedszkole nr 93 posiada 60 wolnych miejsc, a Przedszkole nr 81 - 24 wolne 

miejsca. 

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że do tej pory nikomu nie przeszkadzały 

wymogi przeciwpożarowe, zwłaszcza, że większość przedszkoli powstawała  

w latach 70-tych i 80-tych.  

Radna rozdała zdjęcia obrazujące wystawione meble na korytarzu Urzędu 

Miasta na IV piętrze. Stanowią one zagrożenie pożarowe, zwłaszcza, że stoją na 

drodze przeciwpożarowej.  

Zapytała czy w tym kontekście wszystkie placówki miejskie spełniają przepisy 

przeciwpożarowe, w tym Urząd Miasta?  

Radna zapytała także czy miasto podjęłoby się modernizacji pomieszczeń 

znajdujących się na parterze budynku, będącego własnością Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Silesia”, w celu  przeniesienia tam  lokalizacji Przedszkola nr 

78,  obecnie znajdującego się na I piętrze tego budynku?.  

Poinformowała, że 154 dzieci nie dostanie się w tym roku do przedszkoli  

w obrębie dzielnic Piotrowic i Ochojca. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał o rozpatrzenie możliwości lepszego 

zagospodarowania terenu znajdującego się przy centrum handlowym „Belg”, 

dzierżawionym od 1992r. jako plac manewrowy przez Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach.  

Wiceprezydent  Krystyna  Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy można zainstalować lustro 

drogowe pomiędzy ulicą Franciszkańską a ulicą Kłodnicką dla polepszenia 

widoczności dla samochodów jadących od strony dworca w Ligocie. W tym 

obszarze często zdarzają się kolizje, zwłaszcza przy wyjeździe z tunelu.  

Ponadto Radna zapytała o możliwość zabezpieczenia kabli elektrycznych 

znajdujących się na klatce schodowej w budynku przy ul. Panewnickiej 75.  
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Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że rozdane przez radnych zdjęcia 

znajdujących się na IV piętrze Urzędu Miasta mebli stanowią skandaliczny 

przykład. Zapytał kiedy te szafy zostaną usunięte? 

Radny poruszył także sprawę parkingu znajdującego się pod Domem Prasy. 

Świeci on pustkami, jest zablokowany i nieczynny, także w czasie sesji Rady 

Miasta Katowice. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na IV piętrze trwa remont na 

potrzeby kancelarii tajnej. Stąd chwilowa konieczność przechowywania mebli 

na korytarzu. W przyszłym tygodniu kiedy remont zostanie zakończony, meble 

zostaną usunięte z korytarza. 

 

Wiceprezydent Leszek Piechota zapewnił, że parking pod Domem Prasy był 

czynny w dniu dzisiejszym, a ruchu na nim pilnował strażnik miejski.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał czy poznańska firma projektowa przesłała koncepcję 

rozbudowy stadionu przy ul. Bukowej?. 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski potwierdził, ale ze względu na to,  

że odbyło się to w piątek po południu, nie było jeszcze czasu na zapoznanie się  

z projektem.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dzikie wysypisko śmieci znajdujące się 

przy wjeździe do Katowic od strony Bielska- Białej ( okolice dzielnicy 

Giszowiec).  

Radna stwierdziła, że nie udało się jej zaparkować pod Domem Prasy i nie było 

tam strażnika, który kierował ruchem. 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że ustali czy teren, o którym 

wspomniała Pani Radna należy do miasta, czy też do osoby prywatnej  

i podejmie stosowne działania.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że teren, o którym mówiła Radna Rojewska 

jest terenem prywatnym. Były tam działki ogrodowe. Kilka miesięcy temu 

właściciel terenu wypowiedział najem i obecnie czyści go pod nową inwestycję.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał jakie działania podjęło miasto w celu 

doprowadzenia do modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec,  znajdującej 

się na terenie Chorzowa, tak by nie zagrażała ona zdrowiu mieszkańców Osiedla 

Tysiąclecia w sensie „dokuczającego im smrodu”.  

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

                       
Punkt 23 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady odczytał  pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej  
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w sprawie dotyczącej używania nazwy „Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe” 

na świadectwach szkolnych. Jest to odpowiedź na apel Rady Miasta Katowice. 

MEN zezwala na używanie dawnej nazwy szkoły na świadectwach. 

Prowadzący obrady odczytał również wyrok WSA w Gliwicach uchylający 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie projektu zmian 

Statutu Miasta Katowice.  

Przewodniczący Rady stwierdził także, że do końca miesiąca oczekuje na 

oświadczenia majątkowe radnych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz chciał złożyć wniosek następującej treści: „Rada 

Miasta Katowice popiera starania nauczycieli i rodziców Gimnazjum nr 20 

zmierzające do utworzenia klasy sportowej w koszykówce dziewcząt  

i chłopców. Liczymy na podjęcie przez Pana Prezydenta pozytywniej decyzji  

w tej sprawie”.  

Radny poprosił o przegłosowanie wniosku. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie jest to możliwe , gdyż nie ma 

podstawy prawnej, która by tego typu kompetencje przyznawała Radzie Miasta.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że ilekroć pojawia się wniosek, to jest 

obowiązek jego przegłosowania. Na jakiej więc podstawie nie można go 

obecnie przegłosować?. Niedawno radni głosowali nad wnioskiem radnych 

Rady Miasta Warszawy w sprawie reklam. 

 

Prowadzący Rady stwierdził, że wniosek można złożyć do Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, to Rada Miasta podejmuje je w drodze uchwał.  

Tego typu wniosek nie jest projektem uchwały, trudno więc go głosować, skoro 

nie ma on umocowania prawnego, niczego nie rozstrzyga i do niczego nie 

prowadzi. 

Rada Miasta nie jest od wydawania opinii, tylko od stanowienia.  

Wniosek radnego Zydorowicza jest więc bezprzedmiotowy. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że sprawę złoży w postaci projektu 

uchwały, wykorzystując prawo do inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Radny Marcin Krupa w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył 

projekt uchwały w sprawie określenia modelu funkcjonowania w mieście 

Katowice sieci szkół z klasami sportowymi, umożliwiającego ciągłość szkolenia 

na poszczególnych etapach edukacyjnych . 

Projekt uchwały złożył do Komisji Uchwał i Wniosków.  
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Wiceprezydent Leszek Piechota nawiązał do braku miejsc parkingowych dla 

radnych. Jest tak, gdyż na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta, 

miejsca zostają zapewnione na wniosek organu, którym jest Rada Miasta.. 

Takich wniosków radni dotychczas nie złożyli. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że takie podejście do sprawy jest 

niestosowne, gdyż trudno składać wniosek w imieniu całej Rady Miasta, a radny 

nie jest organem. Nie takie założenie ma podjęta przez Radnych uchwała w tej 

sprawie. Jeżeli strona prezydencka nie załatwi tej sprawy kompleksowo,  

to problem pozostanie.  

 

Punkt 24 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter wobec wyczerpania 

porządku obrad XLI sesji Rady, zamknął jej obrady o godz. 17.10. 

 

Protokołowała:      Prowadzący obrady: 

            Przewodniczący  

                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                   Jerzy Forajter  
 


