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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLII sesji. 

 

Data sesji:  25  maja  2009r.  

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00  

Godzina zakończenia sesji: 16.00 

Numery podjętych uchwał: XLII/857/09 – XLII/872/09. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Izabela Kminikowska i radna Ewa Kołodziej  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński  

 radna Izabela Kminikowska  

 radna Ewa Kołodziej    

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym.  

nr 2 Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji przebudowy  

       centrum miasta. 

nr 3 Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu bezpieczeństwa  

        przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. 

nr 4 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca planu reagowania  

         kryzysowego miasta Katowice 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

 

1/ Dawid Kostempski 

2/ Barbara Kożusznik  

3/ Marek Szczerbowski  

4/ Ryszard Willner – Paster 

5/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Katowice  

wraz z proponowanymi zmianami  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 24 z 

Językiem Nauczania Francuskim w Katowicach, ul. H. Sienkiewicza 74 

imienia Mikołaja Kopernika ( PU/712/09). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 61 

oraz Gimnazjum Specjalnemu nr 29 przy Zespole Szkól Specjalnych nr 12 

imienia Polskich Kawalerów Maltańskich ( PU/713/09). 

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji III Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkól Budowlanych im. Powstańców Śląskich w 

Katowicach ( PU/706/09). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Średniego Studium 

Zawodowego w Zespole Szkól Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 

w Katowicach (PU/707/09). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia modelu 

funkcjonowania w mieście Katowice sieci szkół z klasami sportowymi, 

umożliwiającego ciągłość szkolenia na poszczególnych etapach 

edukacyjnych ( PU/708/09).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2008r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2007-2011” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”(PU704/09).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyszłego usytuowania 

podmiotów zarządzających gospodarką wodną, ściekową i kanalizacyjną na 

terenie miasta Katowice ( PU/709/09).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność 

miasta Katowice  ( PU/711/09). 

15a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

        miasta Katowice na 2009r.( PU/714/09). 

15b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

        na terenie miasta  Katowice ( ulica Chrześcijan Baptystów) ( PU/715/09).  

15c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
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       od odwoływania darowizny nieruchomości zabudowanej położonej  

       w Katowicach przy ul. Bankowej  ( PU/716/09). 

15d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia  

        wysokości bonifikat  przy sprzedaży 288 nieruchomości stanowiących  

        lokale mieszkalne na rzecz ich najemców ( PU/717/09). 

15e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  

       udzielane przez  przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto  

       Katowice ( PU/721/09).  

16. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji przebudowy 

centrum miasta. 

17. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.  

18. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca planu reagowania kryzysowego 

miasta Katowice.  

19. Rozpatrzenie: 

- wniosku Pana M S  ( PU/685/09). 

- skargi Pana R D  (PU/705/09). 

- skargi Pana B N ( PU/710/09). 

- skargi Pana D S ( PU/722/09). 

20. Interpelacje. 

21. Zapytania radnych. 

22. Komunikaty i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji.                                                                        

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XLII sesji Rady Miasta  

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Piotra Uszoka,   

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Józefa 

Kocurka, Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek 

organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący Rady powitał również Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej 

Pana Bogdana Jędrochę, Dyrektor Gimnazjum nr 24 Panią Teresę Wierzbicką, 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 Pana Sławomira Warzechę, Pastora J R 

oraz Pana H M ze Zboru Chrześcijan Baptystów.  

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

prawomocne, przy 24 radnych obecnych na sali sesyjnej. 
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Izabelę Kminikowską  

2/ Ewę Kołodziej  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy  25 głosach „za” przyjęła skład 

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter przypomniał, że protokół   

z XLI sesji Rady Miasta Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

Miasta i radni mogli zapoznać się z jego treścią. 

 

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

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z XLI sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 24 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) Prezydent Miasta Katowice wniósł o zmiany porządku  obrad 

polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 15a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

    budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na  2009r.( PU/714/09), 

Naczelnik Wydziału Budżetu Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że projekt 

uchwały zmienia budżet przede wszystkim w związku z koniecznością 

wprowadzenia środków z funduszy europejskich i odpowiednio środków na 

wydatki na realizację projektów współfinansowanych środami zagranicznymi 

oraz zmiany w niektórych  zadaniach objętych Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym. 
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Radny Marcin Krupa poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

2/ dopisanie punktu 15b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania  

    nazwy ulicy położonej na terenie miasta  Katowice ( ulica Chrześcijan  

    Baptystów) ( PU/715/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

3/ dopisanie punktu 15c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  

    zgody na odstąpienie od odwoływania darowizny nieruchomości  

    zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Bankowej  ( PU/716/09). 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że działka objęta projektem uchwały stanowi 

własności Uniwersytetu Śląskiego. Zgoda na jej przekazanie wymaga aprobaty 

Rady Miasta.  

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

4/ dopisanie punktu 15d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  

    zgody i ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży 288 nieruchomości  

    stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich najemców  ( PU/717/09). 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że miastu zależy aby jak najszybciej 

sprzedawać mieszkania, o co wnioskują ich najemcy. Jest to przygotowywane 

systematycznie, a dzisiejsza uchwała obejmuje 288 takich mieszkań.   

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały.  

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

5/ dopisanie punktu 15e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia  

     w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach Miejskiego Przedszkola   

     nr 58 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami  

     Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowice ( PU/719/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wniosła o zdjęcie punktu 15 e/ i 15 f/  

z porządku obrad. Nie wymagają one nadzwyczajnego trybu uchwalenia.  

Przewodniczący Rady cofnął wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie 

punktów 15e/ i 15f/. 

6/ dopisanie punktu 15f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia  

     w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach Miejskiego Przedszkola  

     nr 70 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach  

     ( PU/720/09).  

Jak w punkcie 5/  

7/ dopisanie punktu 15e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

     opłat za świadczenia udzielana przez  przedszkola, dla których organem  

     prowadzącym jest miasto Katowice ( PU/721/09).  

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

 

8/ dopisanie w punkcie 19/ skargi Pana D S ( PU/722/09).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wprowadzenie sprawy wynika  
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z obowiązujących terminów rozpatrzenia skargi.  

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

 

Radna Ewa Kołodziej wniosła o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

wniosku złożonego na poprzedniej sesji, a dotyczącego utworzenia klasy 

sportowej opuszczającej  Szkołę Podstawową nr 27 w Gimnazjum nr 20. Sprawa 

jest rozwojowa, gdyż  chodzi o szersze spojrzenie na problemy edukacji  

w południowych dzielnicach Katowic.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest przeciwny wprowadzeniu tematu do 

porządku obrad. Problem został przedyskutowany na poprzedniej sesji. 

Debatowano nad tą sprawą, nic się w tej sprawie od tego czasu nie zmieniło  

i  nie wpłynęły żadne nowe materiały.   

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że w sprawie pojawiła się nowa 

korespondencja od mieszkańców Rady Rodziców w Gimnazjum nr 19 i 20  

złożona w skrytkach radnych. Sprawa wymaga uporządkowania. Radny wniósł  

o zapisanie wnioskowanego punktu jako punkt 18 a/ lub w wolnych wnioskach. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że można temat wprowadzić w zapytaniach 

radnych. Osobna debata na ten temat jest „niekończącą się historią”. Decyzje na 

temat klasy sportowej nie zapadną, gdyż Rada Miasta Katowice nie jest do tego 

władna. 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń poddał pod 

głosowanie dopisanie punktu 18a/ dot. informacji na temat możliwości 

kształcenia sportowego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Gimnazjum nr 

20.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 

9 głosów „za”, 9 głosów przeciwnych i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr  

               24 z Językiem Nauczania Francuskim w Katowicach, ul.  

               H. Sienkiewicza 74 imienia Mikołaja Kopernika. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/712/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński odczytał uzasadnienie do 

projektu uchwały.  

Z  wnioskiem   o   nadanie  Gimnazjum  nr  24 z  Językiem Nauczania 

Francuskim  w  Katowicach   imienia  Mikołaja   Kopernika,  z upoważnienia 
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Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i  Rady Rodziców, wystąpiła 

Pani mgr Teresa Wierzbicka  –  dyrektor  szkoły.  

W 1999 roku w związku z reformą edukacji utworzono Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, w skład 

którego weszło I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz 

Gimnazjum Nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim.   

Patrona szkoły wybrano jednomyślnie, ponieważ  zasadnym jest rozszerzenie 

patronatu Mikołaja Kopernika na kolejną szkołę wchodzącą w skład Zespołu. 

Społeczność gimnazjalna, wybierając tego wielkiego człowieka renesansu na 

patrona szkoły, oddaje cześć nie tylko  znamienitemu uczonemu i humaniście, 

ale dostrzega w nim wzór przewodnika po wartościach stwarzających 

możliwość twórczego życia. Autora „O obrotach sfer  niebieskich” gimnazjaliści 

cenią za odwagę w głoszeniu prawdy służącej poszerzaniu horyzontów 

myślowych i jej obronę oraz za wszechstronność zainteresowań i posiadane 

umiejętności.  Realizując program dydaktyczny i wychowawczy, nauczyciele  

Gimnazjum nr 24 starają się wychować młodzież zgodnie z zasadą, że nauka 

stanowi najwyższe dobro człowieka, pomaga osiągnąć niezależność i godność, a 

nade wszystko wiarę w to, co wydaje się nieosiągalne.  

W związku z powyższym  wskazana jest kontynuacja tradycji szkoły związanej 

z tym patronem i przygotowanie stosownej uchwały o nadaniu imienia Mikołaja 

Kopernika. Gimnazjum Nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim.  
. 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/ Uchwała nr XLII/857/09/ 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 24 Pani Teresa Wierzbicka podziękowała Radzie 

Miasta za nadanie Szkole imienia. Przypomniała, że jest to jedyne dwujęzyczne 

Gimnazjum w mieści Katowice. Naturalną rzeczą wydaje się aby podobnie jak 

sąsiadujące z Gimnazjum I Liceum  Ogólnokształcące miało w ramach 

istniejącego Zespołu Szkół tego samego patrona -  Mikołaja Kopernika.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole  

               Podstawowej nr 61 oraz Gimnazjum Specjalnemu nr 29 przy  

               Zespole Szkól Specjalnych nr 12 imienia Polskich Kawalerów  

               Maltańskich. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/713/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński odczytał uzasadnienie do 

projektu uchwały.   

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 12 w Katowicach po przeprowadzonym uprzednio referendum 

podjęli decyzję, a następnie wystąpili z wnioskiem o nadanie szkołom Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 12: Szkole Podstawowej nr 61 oraz Gimnazjum 

Specjalnemu nr 29 imienia Polskich Kawalerów Maltańskich. Zakon Maltański 

jest najstarszym zakonem rycerskim. W połowie XI wieku utworzył szpital i 

przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Przez następnych 

900 lat opieka medyczna i działalność dobroczynna na rzecz chorych stały się 

nieprzerwanie obszarem działania członków wspomnianego Zakonu. A dewizą 

ich działania stała się Obrona Wiary i Służba Ubogim. W Polsce tradycje 

maltańskie sięgają XII wieku. W 1990 roku powstała w naszym kraju Pomoc 

Maltańska skupiająca wolontariuszy działających na płaszczyźnie humanitarnej, 

medycznej i społecznej.  

Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach od wielu lat współpracuje                              

z wolontariuszami i instruktorami Maltańskiej Służby Medycznej Związku 

Polskich Kawalerów Maltańskich.  Nadanie Szkołom imienia Polskich 

Kawalerów Maltańskich ukierunkuje działania wychowawcze na naśladowanie 

idei wolontariatu, współuczestniczenie w pracach Maltańskiej Służby 

Medycznej kształtując prawidłowe postawy społeczne, zaangażowanie i 

wytrwałość.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/858/09/ 

 

Punkt 8 Sprawozdanie Prezydenta Miasta o działaniach w okresie  

               międzysesyjnym.  
 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 24 kwietnia do 21 maja 2009r.  

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

do protokołu/ 

 

Radna Stanisława Warmińska nawiązała do informacji dotyczącej oddziału 

Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. Radna zapytała czy to jest budynek 

po byłej Przychodni? 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że chodzi o  budynek obecnego 

Przedszkola. Przedszkole będzie na piętrze, a na parterze będzie oddział Żłobka. 

 

Radny Jakub Łukasiewicz zapytał czy zostało już podpisane Zarządzenie 

Prezydenta do uchwały dotyczącej lokalnych inicjatyw. 

 

Prezydent Piotr Uszok zaprzeczył , ale zapewnił, że niebawem zapewne 

zostanie podpisane. 

 

Punkt 9 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności  

               w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 maja 2009r. do 25 

maja 2009r. odbyło się 11 posiedzeń stałych Komisji Rady Miasta Katowice. 

Wszystkie zaplanowane Komisje Rady Miasta Katowice odbyły się  

w wyznaczonych terminach zgodnie z planem pracy. 

Ponadto w dniu 21 maja 2009r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji 

Edukacji. 

Komisja Górnicza w dniu 11 maja 2009r. nie odbyła się ze względu na brak 

quorum. Czterech  radnych było na niej nieobecnych. Prowadzący obrady  

z przykrością stwierdził, że nie przedłożyli oni usprawiedliwień wymaganych  

w § 38 ust. 3 Statutu Miasta Katowice.  

W dniu 2 maja Przewodniczący Rady Miasta uczestniczył w uroczystościach 

pod pomnikiem Powstań Śląskich w Szopienicach związanych z rocznicą II 

Powstania Śląskiego. 

W kolejności: 

3 maja w uroczystościach Święta Konstytucji w Archikatedrze i pod pomnikiem 

Wojciecha Korfantego, 

7 maja w uroczystościach Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej, 

8 maja w uroczystościach związanych z rocznicą zakończenia II Wojny 

Światowej pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego, 

8 maja w obradach Walnego Zebrania Członkowskiego Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, 

15 maja w konferencji pt. „Śląska Przedsiębiorczość na 5 ! Śląskie 

przedsiębiorstwa z perspektywy 5 rocznicy akcesji Polski do UE”, 

15 maja w święcie szkoły w Gimnazjum nr 13 połączonym z 10 - leciem 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”, 

15 maja w spotkaniu z Przewodniczącymi Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych,  
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17 maja we mszy w Kościele Garnizonowym z okazji obchodów 65 - rocznicy 

zakończenia bitwy pod Monte Cassino oraz w składaniu kwiatów pod 

Pomnikiem Rodzin Katyńskich, 

18 maja w konferencji „Tożsamość 2009” zorganizowanej przez Fundację dla 

Śląska w budynku Urzędu Wojewódzkiego,  

19 maja w nadaniu imienia Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 8  oraz obchodach 

jubileuszu tego Gimnazjum, jak również jubileuszu Wyższej Szkoły 

Zarządzania Marketingowego i  Języków Obcych,  

21-23 maja w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich  

w Lublinie na temat współpracy transgranicznej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne sprawozdania będą zawierać 

udział Wiceprzewodniczących Rady w różnych uroczystościach związanych  

z pełnioną przez nich  funkcją.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji III Liceum  

                 Profilowanego w Zespole Szkól Budowlanych im. Powstańców  

                  Śląskich w Katowicach . 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/706/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/859/09/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Średniego  

                 Studium Zawodowego w Zespole Szkól Zawodowych im.  

                 Romualda Mielczarskiego w Katowicach . 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/707/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
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/ Uchwała nr XLII/860/09/ 
 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia modelu  

                 funkcjonowania w mieście Katowice sieci szkół z klasami  

                 sportowymi, umożliwiającego ciągłość szkolenia na  

                 poszczególnych etapach edukacyjnych.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/708/09. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że do Biura Rady Miasta wpłynęło 

pismo, będące stanowiskiem Prezydenta w sprawie projektu uchwały. 

W ocenie służb prawnych istnieją poważne wątpliwości co do prawnego 

uzasadnienia podjęcia projektu uchwały. Podstawową przeszkodę stanowi fakt, 

że w przepisach o systemie oświaty nie występuje pojęcie sieci szkół z klasami 

sportowymi dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Oddziały (klasy) 

sportowe tworzone są w ogólnodostępnych szkołach obwodowych. Zatem nie 

jest możliwe aby Rada Miasta Katowice obligowała Prezydenta do opracowania 

modelu sieci szkół, o którym mowa. Niezależnie od powyższego treść projektu 

uchwały jest zbieżna z priorytetem miasta Katowice w zakresie edukacji na lata 

2009-2014 zawartym w zapisie dot. określenie zasad tworzenia szkół i klas 

sportowych i Zarządzeniem nr 1293/2009 Prezydenta Miasta Katowice z 27 

marca 2009r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania strategii 

edukacyjnej miasta Katowice na lata 2009-2014. Model funkcjonowania sieci 

szkół z klasami sportowymi uwzględniającymi szczegółowe kwestie zawarte  

w złożonym na poprzedniej sesji wniosku Pana radnego Marcina Krupy będzie 

przedmiotem rozważań zespołu merytorycznego powołanego Zarządzeniem 

Prezydenta. Opracowana strategia edukacyjna uwzględniająca wszystkie 

priorytety miasta w zakresie edukacji stanowić będzie projekt uchwały 

skierowany do Rady Miasta Katowice.  

Zespół będzie się zajmował wszystkimi obszarami związanymi z zagadnieniami 

edukacyjnymi w mieście. W jego skład wejdzie liczny zespół fachowców. 

Pani Wiceprezydent stwierdziła, że może jeszcze w bieżącym roku uda się taką 

strategię wypracować.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że skoro ma być to strategia opracowana na lata 

2009-2014, to dobrze byłoby aby została przygotowana jeszcze  w bieżącym 

roku.  

 

Radny Marcin Krupa zauważył, że z opinii nie wynika jednoznacznie czy jest 

to opinia pozytywna czy negatywna. Radny stwierdził, że spodziewał się innej 

odpowiedzi ze wskazaniem kierunków w jaki sposób uchwała miałaby 

wyglądać. Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta na dzisiejszej sesji powinien 
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był być przygotowany projekt uchwały, poprawiony pod względem prawnym, 

nad którym obecnie można by obradować.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna ponownie stwierdziła, że podstawowym 

problemem w sprawie jest fakt, iż w przepisach o systemie oświaty nie 

występuje pojęcie sieci szkół z klasami sportowymi dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych. Nie można ich powołać, gdyż nie można tego oprzeć o żaden 

przepis prawny. Planowana strategia będzie obejmowała zarówno sieci 

poszczególnych etapów edukacyjnych, jak również modele, zasady tworzenia  

i likwidacji klas sportowych na poszczególnych poziomach nauczania. W ten 

sposób można ten problem rozwiązać prawnie, natomiast sama sieć szkół  

z klasami sportowymi nie jest przewidziana w systemie oświaty. Będzie to więc 

prawdopodobnie model klas sportowych w oparciu o sieć szkół 

ogólnodostępnych.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał czy zmiana „sieci szkół” na np. „zasad tworzenia 

szkół i klas sportowych” mogłaby funkcjonować w proponowanym projekcie 

uchwały?.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła. 

 

Radna Ewa Kołodziej zauważyła, że póki co strategii edukacyjnej nie ma. 

Nawet w czasie kiedy taka powstanie nie rozwiąże ona problemów bieżących. 

Problem natomiast wypłynął ze względu na determinację rodziców z klasy 

sportowej Szkoły Podstawowej nr 27. Gdyby nie zaangażowanie niektórych z 

nich, nie pojawiłby się pomysł projektu budowy nowej sali gimnastycznej przy 

Gimnazjum nr 19. Nie rozwiązuje to problemu dzieci z klasy sportowej ze 

Szkoły Podstawowej nr 27. Życzeniem dzieci i rodziców jest kontynuowanie 

nauki w Gimnazjum nr 20. Radna stwierdziła, że nie widzi przeszkód  

w kontynuowaniu nauki przez te dzieci w Gimnazjum nr 20, zwłaszcza, że 

zgodnie z cytowanym przez Panią Wiceprezydent pismem „oddziały (klasy) 

sportowe tworzone są w ogólnodostępnych szkołach obwodowych”. Obwodem 

dla Szkoły Podstawowej nr 27 jest Gimnazjum nr 20. 

Radna dodała, że klasa sportowa ze Szkoły Podstawowej nr 27 zdobyła 

Mistrzostwo Śląska w koszykówce. Jest to zapewne także rodzaj promocji 

miasta. Radna zaapelowała aby stworzyć tym dzieciom warunki dalszego 

rozwoju kariery sportowej. „Uhonorujmy osiągnięcia sportowe dzieci tym, że 

będą mogły chodzić do szkoły, do której chcą uczęszczać”.  

 

Radny Witold Witkowicz w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej wyraził 

podziękowania za to, że Prezydent Miasta realizuje postulaty Klubu PO  

w zakresie stworzenia strategii edukacyjnej miasta. Była to inicjatywa Klubu 

PO. W związku z tym wydaje się zasadne aby przedstawiciele Klubu PO 
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znaleźli się w Zespole, który opracowuje strategię. Radny zawnioskował o to.  

 

Radny Józef Zawadzki zaapelował aby klasy sportowe stworzyć  

we wszystkich Gimnazjach jeżeli jest to możliwe.  

 

Radny Piotr Hyla poparł stanowisko radnej Ewy Kołodziej. Zwrócił uwagę na 

to aby w strategii edukacyjnej nie zapomnieć o internatach dla uczniów. Jest to 

konieczne gdyż kluby sportowe sprowadzają do siebie uczniów z innych miast  

i okolic i konieczne staje się zapewnienie dzieciom jakiegoś lokum.  

 

Przewodniczący Rady skierował wniosek będący inicjatywą uchwałodawczą 

radnego Marcina Krupy do Komisji Edukacji z prośbą o dopracowanie projektu 

wraz z prawnikami pod względem formalnym. Dzięki temu będzie możliwe 

podjęcie projektu uchwały na sesji w czerwcu br.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze istnieje przeszkoda, gdyż nie 

istnieje pojęcie sieci szkół z oddziałami sportowymi. Sprawa znajdzie 

rozwiązanie w strategii edukacyjnej. Inicjatywę uchwałodawczą można włączyć 

do opracowanej strategii.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że opinia Prezydenta powinna wskazywać 

poprawki  prawne do wniesionego przez radnego projektu uchwały. Musi on 

bowiem zgodnie z zapisami Statutu Miasta Katowice wpłynąć pod obrady Rady 

Miasta Katowice.  

Sprawa zatem zostaje skierowana do Komisji Edukacji i będzie wraz z opinią 

Prezydenta przedmiotem analizy tej Komisji. Po wypracowaniu stanowiska 

przez tę Komisję sprawa powróci pod obrady sesji.  

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie odesłanie projektu uchwały do 

Komisji Edukacji i po wypracowaniu stanowiska przedłożenie go Radzie Miasta 

Katowice na sesji czerwcowej. 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta  w wyniku głosowania: 18 głosów 

„za”, braku sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z realizacji w 2008r. „Programu gospodarowania  

                mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011”  

                oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  

                mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.  

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/704/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/861/09/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyszłego  

                 usytuowania podmiotów zarządzających gospodarką wodną,  

                 ściekową i kanalizacyjną na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/709/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/862/09/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                   własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/711/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/863/09/ 

 

Punkt 15a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                    w budżecie miasta |Katowice na 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/714/09. 
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Przewodniczący  Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o kwotę 4 mln zł., tzn. przeniesienie 

wydatków celem dostosowania ich do planu. Poprosił o szersze omówienie 

tematu. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów wnioskował, w związku z tym, iż posiada pewne 

oszczędności o dokonanie zmian na zadaniach realizowanych w ramach 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Planuje się przeznaczyć te środki na nowe 

odcinki ulic. Oszczędności są na ul. Plebiscytowej, Powstańców, Mieszka I, 

Ligonia, Sowińskiego, Generała Jankego oraz na zadaniach gminy: ul. 

Sobieskiego i Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, co razem daje zaoszczędzoną kwotę  

w wysokości 4 mln zł.  

Środki te przeznacza się na remonty innych ulic: Armii Krajowej – 600 tys. zł, 

ul. Panewnickiej - 1 mln 300 tys. zł., ul. Oswobodzenia - 350 tys. zł., ul. Boya 

Żeleńskiego – 450 tys. zł., ul. Szczecińskiej -  300 tys. zł., ul. Ligockiej – 350 

tys. zł.,  ul. Mikołowskiej - 200 tys. zł., ul. Kościuszki – 150 tys. zł. oraz ul. 

Uniczowskiej - 150 tys. zł. W ramach zadań gminy planuje się remont ul. 

Kossak – Szczuckiej – 150 tys. zł. Pani Naczelnik Kwapisz dodała, że są to 

przesunięcia w ramach zadań.  

 

Prezydent Piotr Uszok dodał, że jedynie na ulicy Mikołowskiej planuje się   

odtworzenie chodnika, na pozostałych ulicach wykonany zostanie  remont 

zużytej nawierzchni. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony 

radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XLII/864/09/ 

 

Punkt 15b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

                    położonej na terenie miasta  Katowice ( ulica Chrześcijan  

                    Baptystów).  

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/715/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński odczytał projekt uchwały. 

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Katowicach pismem KCHB-RZ-L. 

Dz. 01/09/08 z dnia 12 września 2008 roku zwrócił się Rady Miasta Katowice z 

wnioskiem o nadanie imienia „Chrześcijan Baptystów” ulicy łączącej ulicę 

Morawską z ulicą Walerego Wróblewskiego, przebiegającej wzdłuż działek 

należących do Kościoła Baptystów, na których położony jest kompleks 

budynków kościelnych.  

Przychylając się do tej propozycji, Komisja Organizacyjna Rady Miasta 

Katowice pismem BRM-RMA-0066/4/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku 

zawnioskowała o nadanie przedmiotowej ulicy imienia „Chrześcijan 

Baptystów”. 

Omawiana ulica usytuowana jest na gruntach będących własnością Skarbu 

Państwa (działka nr 64/32, karta mapy 36 obręb Bogucice-Zawodzie), zgodnie z 

załączoną mapą sytuacyjną. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowanie 

uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych, a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości 

rady gminy.    

Rodowód Baptystów sięga czasów Reformacji. Pierwsze wspólnoty (zbory) 

baptystyczne powstały na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii i Anglii. Do 

Polski ruch baptystyczny dotarł z Niemiec w 1844 roku, a pierwsze zbory 

baptystyczne powstały w 1858 roku koło Warszawy. Pierwszy Zbór 

Baptystyczny w Katowicach powstał 3 września 1922 roku, zaraz po powrocie 

Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Zbór przy ulicy Morawskiej w 

Katowicach jest społecznością posiadającą 85-letnią historię. Jednocześnie jest 

to wspólnota żywa duchowo, otwarta na bogactwo zmieniających się form 

służby na rzecz potrzebujących ludzi.  

„Baptyści”, czyli z języka greckiego „chrzciciele”, są przekonani, iż według 

nauki Nowego Testamentu chrześcijaninem może stać się każdy człowiek po 

dokonaniu świadomej osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której 

dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary przez zanurzenie w 

wodzie, połączone z aktywnym włączeniem się w życie organizmu duchowo 

żywego Kościoła. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/865/09/ 
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Pan H M w imieniu Zboru Chrześcijan Baptystów podziękował za nadanie 

imienia ulicy.  

 

Punkt 15c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

                     na odstąpienie od odwoływania darowizny nieruchomości  

                     zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Bankowej   

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/716/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/866/09/ 

 

Punkt 15d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

                     i ustalenia wysokości bonifikat  przy sprzedaży 288  

                     nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz ich  

                     najemców. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr  PU/717/09. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/867/09/ 

 

Punkt 15e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za  

                    świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem  

                    prowadzącym jest miasto Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/721/09. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Równocześnie zapytał ile wynosi opłata za jedną godzinę świadczeń. Jest ona 

podana w  § 1 w procentach ( 0, 14 %. minimalnego wynagrodzenia). 

Prowadzący obrady zapytał ile wynosi to w wartościach bezwzględnych?. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że jest to 

kwota  1 zł 79 gr. Stwierdził,  że proponuje się  nowe podejście do odpłatności 

stałej za przedszkola. Dotychczas mieliśmy tylko dwa okresy finansowania. 

Rodzic płacił pełną odpłatność równą 12 % najniższego wynagrodzenia, 

ustaloną odrębnymi przepisami,  jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola 

dłużej niż przez pięć godzin dziennie i połowę tej stawki, jeżeli dziecko 

przebywało w przedszkolu do pięciu godzin. Czas pięciu godzin  wynika  

z minimum programowego określonego odrębnymi przepisami, tzn. 

załącznikiem do  Rozporządzenia Ministra dotyczącym podstaw programowych 

i ramowych planów nauczania. 

Obecne rozwiązanie określa odpłatność za 1 godzinę. Odpłatność miesięczna 

będzie sumą godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymienione 

wcześniej pięć godzin dziennie i wyliczonej jednostkowej stawki. Kwota 

miesięcznie wydawana na przedszkola przez rodziców w Katowicach, to 772 

tys. zł. Jest to  odpłatność stała. Dodatkowo dochodzi jeszcze  4 zł za 

wyżywienie dzienne dziecka. Z deklaracji rodziców wynika liczba godzin na 

poziomie 20 tys. godzin dziennie, ponad pięć godzin podstawy programowej.  

1 zł 79 gr to wyliczona kwota jednostkowa za pobyt dziecka w przedszkolu. Jest 

to 0,14 %  liczone od minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1276 zł. podanych  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.  

Końcowe rozliczenie to 153 zł., co  stanowi pełną stawkę, ale np. rodzic, który 

będzie posyłał dziecko na sześć godzin dziennie do przedszkola będzie płacił 

tylko 37 zł. miesięcznie, na siedem godzin - 75 zł. Istnieją także, tak jak 

dotychczas, ulgi przy odpłatności stałej ponoszonej przez rodziców. Jeżeli do 

przedszkola  uczęszcza drugie dziecko, to jest to połowa odpłatności, a dla 

dzieci objętych pomocą społeczną  jeszcze połowa z tego, tzn. 0,04%. 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony 

radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XLII/868/09/ 
 

Punkt 16 Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji  

                 przebudowy centrum miasta. 
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Radni otrzymali informację Prezydenta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała informację pozytywnie.  

 

/Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji 

przebudowy centrum miasta – zał. nr 2/ 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała jakie są plany co do budynku Katowickiego 

Centrum Biznesu.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że budynek ten w wyniku postępowania 

upadłościowego nabyła już określona firma. Zamierza zrealizować tam dwa 

hotele. Jeden dwu, a drugi cztero gwiazdkowy.  

Prezydent stwierdził, że przy pracach projektowych przebudowy Rynku  

konieczne było opracowanie studium aerodynamicznego, co spowodowało 

wydłużenie  procesu przebudowy. Trwało to około roku. Miasto zbliża się 

jednak do momentu startu. Zmienia się sytuacja ekonomiczna. Obecnie niestety 

trwa pewien czas uśpienia. Okres kryzysu jednak kiedyś się skończy  

i z pewnością  najlepiej przygotowani będą ci, którzy posiadają gotowe  projekty  

i pozwolenia budowlane. Także wykonanie projektu drogowego jest absolutnie 

konieczne i będzie realizowane spec ustawą, w związku z tym wszelkie podziały 

geodezyjne i wydzielenia działek komercyjnych  będą opracowane w oparciu  

o przygotowanie projektu budowlanego układu drogowego.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację 

Prezydenta dotyczącą realizacji przebudowy centrum miasta. 

 

Punkt 17 Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu bezpieczeństwa  

                 przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

                 miasta.  

 

Radni otrzymali informację Prezydenta.  

 

/Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

miasta – zał. nr 3 / 

 

Komendant Miejski Straży Pożarnej Pan Bogdan Jędrocha wyjaśnił, że 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście Katowice oparte jest na systemie 

współpracy wielu podmiotów spośród, których wiodącą jest Państwowa Straż 

Pożarna ale także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz podmioty 

znajdujące się w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Skuteczność 
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działań zależna jest m.in. od jakości i ilości sprzętu jakim dysponuje straż 

pożarna. Prawdopodobnie w przyszłym roku uda się dokonać zakupów  

w systemie 50:50, tzn. 50 % z budżetu miasta i 50 % z budżetu państwa.  

Sprzęt wysokościowy jest także ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Obecnie używana przez Straż Pożarną drabina 

mechaniczna ma lat 12, podnośnik 50 metrowy - 25 lat. Przez 250 dni  

w ubiegłym roku podnośnik był wycofany. Istnieją więc duże potrzeby 

uzupełnienia sprzętu. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał czy mieszkając na dziesiątym piętrze może 

liczyć na pomoc przy użyciu wspomnianej drabiny lub podnośnika?. 

 

Komendant Miejski Straży Pożarnej Pan Bogdan Jędrocha wyjaśnił, że 

budynki z lat 70-tych, o które pyta radny Dolinkiewicz muszą się bronić same. 

Są one należycie zabezpieczone systemami bezpieczeństwa. Były  budowane  

z materiałów niepalnych. Rozwój pożaru jest w nich stosunkowo długi. Pożar 

ogranicza się najczęściej do jednego lokalu. Strażacy podejmują tam działania 

od wewnątrz. 

 

Radna Ewa Kołodziej  zapytała kiedy zostaną usunięte szafy znajdujące się na 

IV piętrze Urzędu Miasta w miejscu wyjścia ewakuacyjnego ?. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała ile razy straż pożarna korzystała  

z wspomnianej 12 - letniej drabiny oraz zwróciła uwagę na konieczność 

zabezpieczenia miejsc parkingowych pod blokami, nie tylko w aspekcie braku 

tych miejsc ale zabezpieczenia drogi dojazdowej dla samochodów straży 

pożarnej w czasie pożaru. Obecnie na wielu osiedlach nie ma takiej drogi 

wolnej, gdyż blokują ją samochody.  

 

Komendant Miejski Straży Pożarnej Pan Bogdan Jędrocha stwierdził, że nie 

przygotował statystyk co do częstotliwości użycia drabiny pożarowej. Prawie  

3, 5 tysiąca interwencji miało miejsce w ubiegłym roku. Jest ona używana 

często, w około 30 % wszystkich interwencji. Używana jest nie tylko do 

pożarów, ale także do miejscowych zagrożeń, takich jak np. zwisający konar, 

kot na drzewie, zwisająca blacha, itp. Parkingi blokowane są często przez nas 

samych. Nie zastanawiamy się nad dostępem do drogi pożarowej. Pomoc 

drogowa powinna w czasie akcji odholowywać takie pojazdy w czasie pożaru. 

Często nie zawsze jest na to czas. Dochodzi więc czasami do zniszczenia 

sprzętu, tak jak np. podczas jednej z akcji, która miała miejsce parę lat temu, 

kiedy to  uszkodzono latarnię sprzętem strażackim, co było konieczne w celu 

dotarcia na miejsce pożaru.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz stwierdził, że przedstawiona informacja budzi 
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trwogę. W miejscu mówiącym o przyczynach pożarów, w informacji podaje się, 

że podpalenia umyślne, w tym akty terroru to 1171 przypadków. Radny zapytał 

ile jest aktów terroru i ile podpaleń? W wyniku oddziaływania szkód górniczych 

podaje się w informacji, że np. Osiedle Tysiąclecie lub Witosa, czyli 

wysokościowe narażone są na katastrofy budowlane o trudnej do przewidzenia 

skali. Radny zapytał czy zgodne jest to z ekspertyzą budowlaną?  

 

Komendant Miejski Straży Pożarnej Pan Bogdan Jędrocha wyjaśnił, że 

ekspertyzy te były robione w czasie kiedy budowano te osiedla. Były one 

zaplanowane na około 50 lat. Spółdzielnie mieszkaniowe jako administratorzy 

tych osiedli dbają o stan techniczny budynków, biorąc pod uwagę także szkody 

górnicze.  

Co do kategorii zdarzeń to są one podzielone na pewne grupy statystyczne. Nie 

chodzi w nich o zamachy terrorystyczne, tylko np. podpalenia traw, szczególnie  

w okresie wiosennym. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że szafy na IV piętrze stoją na 

korytarzu od miesiąca i trzech dni. Trwa remont dwóch pomieszczeń na 

kancelarię tajną. Stoją pod ścianą i nie blokują drogi pożarowej. Zostaną 

usunięta po zakończeniu remontu. 

 

Prowadzący obrady – Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 
poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała 

informację pozytywnie i wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji stwierdził, 

że Rada Miasta Katowice przyjęła informację Prezydenta Miasta na temat stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

miasta 

 

Punkt 18 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca planu reagowania  

                 kryzysowego miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali informację.  

 

/Informacja Prezydenta Miasta dotycząca planu reagowania 

kryzysowego miasta Katowice- zał. nr 4 / 
 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała informację pozytywnie.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy zdarzeniem noszącym znamiona kryzysu 

można nazwać to co działo się w mieście w ubiegły poniedziałek w związku  

z meczem rozegranym na Stadionie Śląskim. Wyłączono ruch na dwie godziny, 

pomiędzy godz. 16.00, a 18.00. Bandy obrażające ludzi „terroryzowały miasto”. 
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Radna zapytała kto był odpowiedzialny za wyłączenie ruchu i za całe to 

zdarzenie? 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Brunon Kurzeja 
wyjaśnił, że mecz nie był zdarzeniem nagłym, gdyż był przygotowywany od 

wielu dni. Zabezpieczono przebieg zdarzeń przez Policję. Natomiast kryzys 

wystąpił u kibiców. Zezwolenie na organizację tego meczu wydał Prezydent 

Miasta Chorzowa. W związku z tym, że organizacja imprezy odbywała się  

w obrębie dwóch miast, tzn. Katowic i Chorzowa, to Komendant Wojewódzki 

Policji odpowiadał za zapewnienie bezpieczeństwa i to on koordynował 

działania. Wyznaczył także trasy przemarszu kibiców. Część miasta w związku 

z tym była wyłączona z ruchu. 

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że być może we współdziałaniu  

z Komendantem Wojewódzkim Policji należało by podjąć działania  

w przyszłości, które wyeliminują podobne zdarzenia. Jak wiemy Chorzów jest 

miastem, który także posiada dworce kolejowe i można z nich korzystać bez 

konieczności blokowania ruchu w Katowicach. Komplikowanie normalnym 

ludziom transportu z powodu organizacji meczu i  konwojowania przez służby 

bezpieczeństwa „band kibiców’  jest chyba nieporozumieniem.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Brunon Kurzeja 
stwierdził, że Policja podejmuje działania „wychowywania kibiców”. Jest to 

tzw. „przygotowanie kibiców do pozytywnych zachowań”. Nie wszyscy się do 

tego stosują. Nowelizacja ustawy o imprezach masowych zakłada, że nie będzie 

można wchodzić na teren widowiska sportowego osobom „zakapturzonym”. 

Musi być pełna identyfikacja, monitoring wizerunku i głosu. Widowisko ma być 

także bezpieczne dla ludzi z zewnątrz. Policja nad tym pracuje. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że mieszkańcy przejeżdżający przez 

miasto mogli usłyszeć informację od Policji, iż „trzeba było słuchać radia, które 

ostrzegało”. Tymczasem nie wiadomo było co się dzieje. Nie było miejsc 

oznakowania tras, objazdów. Nastąpiła całkowita blokada miasta. Radio 

owszem  ostrzegało, ale to co się działo w mieście przekroczyło wszystkie 

granice. Dobrze byłoby aby w przyszłości nie zamykać dróg głównych  

w miejscach strategicznych. Należy z tego dnia wyciągnąć wnioski na 

przyszłość.  

 

Radny Adam Warzecha ponownie przypomniał, że Chorzów posiada dwa 

dworce kolejowe. Pochód kibiców mógł iść z dworca Chorzów Batory lub 

Chorzów Miasto. Radny nie rozumie dlaczego jako mieszkaniec Katowic musiał  

w związku z meczem doświadczać podobnych problemów. Poprosił  
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o przedstawienie tego stanowiska Komendantowi Wojewódzkiemu Policji 

odpowiedzialnemu za organizację imprezy.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń 

ze strony radnych stwierdził, że Rada miasta Katowice przyjęła informację 

Prezydenta Miasta dotyczącą planu reagowania kryzysowego miasta Katowice.  

 

Punkt 19 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M S 

Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w Katowicach, 

dotyczącego sprzeciwu mieszkańców wobec budowy stacji 

przekaźnikowych telefonii komórkowej na Osiedlu W. Witosa.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/685/09). 

 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 
Radny Zbigniew Przebindowski stwierdził, że problem jest w trakcie 

rozwiązywania na drodze administracyjnej. Wierzy, że zostanie on rozwiązany 

pozytywnie w tej lokalizacji. W niedalekiej przyszłości przedstawiona zostanie 

propozycja uchwałodawcza w tym temacie rozwiązująca całościowo problem na 

terenie Katowic. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XLII/869/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana R D na działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

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

 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 
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/ Uchwała nr XLII/870/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana B N na działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/710/09). 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/871/09/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana D S Prezesa 

Górnośląskiego Serwisu Gospodarczego  

w Katowicach, dotyczącej bezczynności Komendanta Straży Miejskiej  

i podległych mu funkcjonariuszy. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/722/09). 

 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XLII/872/09/ 

 

Punkt 20 Interpelacje.  

 

W trakcie XLI sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje 

radnych: 

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

Hierowskiego w Katowicach- Kostuchnie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 8.05.2009r. 

2/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie lustra drogowego przy ul. 

Józefowskiej. 

Odp. Wiceprezydenta J. Kocurka z 12.05.2009r. 
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3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie zwiększenia dbałości o stan 

techniczny infrastruktury parkowej Parku Leśnego Muchowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.05.2009r. 

4/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie wycinki drzew zagrażających 

budynkowi Gimnazjum nr 13 w Katowicach – Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 12.05.2009r. 

5/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie skorygowania stada dzików 

do ustalonej ilości z zastosowaniem działań gwarantujących skuteczność 

realizacji zadania. 

Odpowiedź Wiceprezydenta K. Siejnej z 12.05.2009r. 

6/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w  sprawie poszerzenia informacji na 

stronie BIP o świadczonych usługach na terenie gminy w dniach wolnych od 

pracy i okresach świątecznych przez sektor usługowo-handlowy. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.05.2009r. 

7/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie naprawy ogrodzenia 

Przedszkola nr 66 w Katowicach- Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.05.2009r. 

8/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie remontu chodnika na ulicy 

Książęcej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 7.05.2009r. 

9/ radnego Witolda Witkowicza w  sprawie podjęcia prac remontowych na ul. 

Szczecińskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 7.05.2009r. 

10/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie zmiany granic obwodu w 

Gimnazjum nr 1. 

Odp. Wiceprezydent K. Siejnej z 18.05.2009r. 

11/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie utworzenia przystanku 

autobusowego „na żądanie” przy cmentarzu na granicy Panewnik i Kochłowic. 

12/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia mieszkańców ulicy Wymysłów w Panewnikach w związku ze złym 

stanem jej nawierzchni. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 8.05.2009r. 

13/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie budowy ekranu akustycznego 

między wiaduktem przy ul. Kościuszki a  ulicą Kłodnicką. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 6.05.2009r. 

14/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wybudowania na terenie dzielnicy 

Giszowiec boiska do gry w siatkówkę plażową. 

Odpowiedź Prezydenta P. Uszoka z 9.05.2009r. 

15/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie naprawy oświetlenia zewnętrznego na 

terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 12.05.2009r. 

16/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wykonania wentylacji w 

pomieszczeniach kuchennych Szkoły Podstawowej nr 53 w Nikiszowcu. 
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Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.05.2009r. 

17/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania nawierzchni lub 

naprawy głównej alei parkowej w Parku Miejskim przy ul. Kołodzieja. 

18/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wyegzekwowania od KZGM 

Katowice obietnic składanych mieszkańcom budynku komunalnego 

zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 28. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 12.05.2009r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie montażu barierek i słupków na ul. 

Chorzowskiej ( okolice Żyrafy). 

Odpowiedź Wiceprezydenta J. Kocurka z 11.05.2009r. 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie likwidacji Przedszkola nr 78 w 

Katowicach. 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w  sprawie organizacji wypoczynku letniego 

dla podopiecznych MOPS w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 6.05.2009r. 

4/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie oświetlenia przystanku 

tramwajowego przy ul. Wiśniowej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta L. Piechoty z 7.05.2009r. 

5/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie uczczenia pamięci Walentego 

Roździeńskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 14.05.2009r. 

6/ radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych i wydania decyzji na remont podwórza i bramy wjazdowej ul. 

Młyńska 17 i 19 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 19.05.2009r. 

7/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie stanu wiat przeciwdeszczowych 

na przystankach autobusowych w Katowicach. 

8/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu nawierzchni i chodników  

przy ul. Jabłoniowej. 

9/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie placów zabaw na terenie Śródmieścia  

w obrębie ulic Mikołowska- Koszarowa – Kozielska. 

10/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie uregulowania sprawy drogi 

dojazdowej do garaży przy ul. Gliwickiej 157. 

11/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie braku oświetlenia przy ul. 

Upadowej 12e. 

 
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujace interpelacje:  

 

1/ radnego Ryszarda Willner-Pastera  w sprawie: 

1. audytu procedur stosowanych w sytuacjach kryzysowych w okolicznościach  

     ich zastosowania przez służby podlegające Prezydentowi z pozostałymi  
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     jednostkami uczestniczącymi w akcji nie podlegającymi Prezydentowi, 

2. udzielenia wsparcia finansowego i logistycznego Górnośląskiemu  

    Towarzystwu Charytatywnemu z siedzibą w Katowicach przy ul.  

    Sienkiewicza 23,  

3. poprawienia  trójkąta widzialności na skrzyżowaniu dróg Hallera z drogą  

    krajową E 16 w otoczeniu wiaduktu, 

4. utworzenia regulaminu praw i obowiązków korzystających z płatnych  

    miejsc parkingowych, głównie abonamentowych,   

5. zintensyfikowania działań Służb Porządkowych w zakresie koncepcji działań  

    interwencyjnych  mających na celu dyscyplinowanie osób niestosujących się  

    do obowiązujących norm społecznych, 

6. zabezpieczenia katastrofy budowlanej najlepiej poprzez wyburzenie posesji  

    mieszczącej się w dzielnicy Szopienice pod adresem ul. Wiosny Ludów 111, 

7. weryfikacji uzyskanej zgody przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

    będącej administratorem budynku przy ul Strzelców Bytomskich 21 a  

    dotyczącej pozwolenia mieszkańców i właścicieli mieszkań  na  

    zlokalizowanie na dachu budynku anten sieci komórkowej, 

8. umieszczenia informacji na kontenerach na śmieci o miejscu i czasie  

    przyjmowania odpadów wielkogabarytowych: gruzu i odpadów   

    elektronicznych.  

 

2/ radnego Jerzego Forajtera i Dariusza Łyczko  w sprawie przeprowadzenia  

    powtórnej analizy drogowo-ruchowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaznej z ul.  

    Radosną w obrębie Szkoły Podstawowej nr 51, 

3/ radną Helenę Hrapkiewicz  w sprawie remontu schodów na osiedlu  

    Paderewskiego, prowadzących od ulicy Granicznej 49b na płytę przed  

    Pomnikiem Żołnierza Polskiego. 

4/ radnego Piotra Hyli  w sprawie: 

1. zmiany nawierzchni boiska w ośrodku „Skrawek Nieba”, 

2. systemu informowania o przerwach w ruchu tramwajowym na trasie Brynów-  

    Pętla- Rynek. 

 

Punkt 21 Zapytania radnych.  

 

Radny Zbigniew Przebindowski  w związku z remontem wiaduktu na Osiedlu 

Witosa, nad koleją Piaskową, stwierdził, że  wiadukt ten łączy obie części 

osiedla. Wg zapisów MASTER PLANU ul. Rataja ma być po rozstrzygnięciu 

przetargów remontowana w pierwszej kolejności w związku z wymianą 

kanalizacji.  

Radny poprosił o pisemną informacje jak te dwa remonty będą rozłożone  

w czasie, gdyż przy równoczesnym ich prowadzeniu ruch w kierunku osiedla 

możliwy będzie tylko przez Chorzów Batory, lub przez centrum Katowic.  
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Wiceprezydent Józef Kocurek zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej w związku z deklaracją złożoną przez Pana Prezydenta 

na ostatniej sesji, zapytała  kiedy zostanie zrealizowana budowa hali sportowej 

przy Gimnazjum nr 19?. Radna ma nadzieję, że odbędzie się to w podobnym 

trybie, co sala gimnastyczna na Osiedlu Paderewskiego. Udało się ją zbudować 

w krótkim okresie czasu i za jedynie 1 mln 100 tys. zł. Radna poprosiła  

o szybkie rozpoczęcie prac. 55 tys. mieszkańców dzielnic południowych nie ma 

żadnej hali sportowej.  

 

Przewodniczący Rady zapytał  kiedy powstanie sala sportowa w dzielnicy 

Giszowiec? Stwierdził, że podobnie jak Radna Kołodziej zaprosi na sesję 

rodziców ze szkół i będzie starał się wymusić decyzje na Prezydencie.  

Poprosił radną aby pamiętała, że radny reprezentuje interesy nie tylko 

wyborców ze swojej dzielnicy, ale z całego miasta. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że deklaracja Prezydenta Miasta 

padła dopiero na poprzedniej sesji. Trudno spodziewać się natychmiastowego 

działania. Jako nowe zadanie należy wpisać propozycję do Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego.  

Wiceprezydent Siejna dodała, że w opracowywanej strategii oświatowej 

zostanie także określone kiedy i gdzie powstaną obiekty sportowe przy 

szkołach.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania 

problemu parkowania samochodów przy Wojewódzkim Parku Kultury  

i Wypoczynku. Poprosił  aby władze miasta spróbowały przeanalizować 

propozycje, którą złożył do Urzędu Miasta Pan T B. Rozwiązanie jest godne 

uwagi i należy się nad nim zastanowić.  

Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że sprawa została już 

skierowana do Prezydenta Miasta. Odbyło się spotkanie z Panem B. 

Dodał, że należy wziąć także pod uwagę niektóre artykuły prasowe na ten temat, 

gdyż proponowały one przeciwny kierunek rozwiązań od przedstawionych przez 

Pana B.   

 

Wiceprezydent Józef Kocurek poinformował, że temat był omawiany na 

zespole ds. bezpieczeństwa  ruchu drogowego. Podjęto tam pewne decyzje  

co do działań bieżących. O szczegółach Wiceprezydent zobowiązał się 

poinformować  Radnego Paluchiewicza  na  piśmie.  
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Radny Jerzy Dolinkiewicz także poprosił o informację pisemną w sprawie, 

ponieważ brał udział w dyskusji na ten temat. Dodał, że popiera pomysł Pana B, 

gdyż daje on możliwość zmieszczenia wielu samochodów wzdłuż Parku Kultury 

i Wypoczynku. Uwzględnia także drogi dojazdowe.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że niedawno odbyły się spotkania 

mieszkańców z przedstawicielami Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- 

Kanalizacyjnej. Dotyczyły one  terenów nie skanalizowanych w mieście. Radna 

zapytała dlaczego jedynie dzielnica Podlesie została  powiadomiona poprzez 

megafon, który z samochodu przez dwa dni informował o  wspomnianym 

spotkaniu. Radna zapytała dlaczego były różne sposoby informowania 

mieszkańców o tych spotkaniach?.  

Równocześnie Radna poinformowała, że ulica Zachodnia nr 11 i 12 w dzielnicy 

Kostuchna  nie została objęta planem i poprosiła o uzupełnienie tego 

niedopatrzenia, uwzględnienie ulicy w planach projektowych i zweryfikowanie 

map. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że rzeczywiście w Podlesiu jeździł 

samochód z megafonem, gdyż nie było innego rodzaju informacji np. plakatów 

o spotkaniu, tak jak to miało miejsce w innych dzielnicach. Firma 

konsultingowa postanowiła to uzupełnić i zorganizowała przekaz informacji 

poprzez samochód z megafonem.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy jest możliwość  likwidacji parkingu przy  

ul. Granicznej, wzdłuż budynku Politechniki Śląskiej. Stojące tam samochody 

powodują blokadę przejazdu i nasilają powstawanie zatorów w ruchu. 

Prawdopodobnie parkują tam pracownicy Politechniki.  

 
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to wniosek na komisję bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Poprosił o ustosunkowanie się do sprawy.  
 

Radny Piotr Hyla zapytał czy ostateczną decyzją jest lokalizacja boiska 

sportowego „Orlik” na Kąpielisku „Bugla”?. Każda inna lokalizacja wydaje się 

być  lepsza.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wniosek o budowę boiska 

sportowego  złożono podając lokalizację na kąpielisku „Bugla. 

 

Radny Marcin Krupa  w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Kańtoch wyjaśnił, 

że pracownicy Politechniki Śląskiej mają wewnętrzny parking. W związku  

z tym nie parkują oni w miejscach, o których wspomniała radna.  

 

Punkt 22 Komunikaty i wolne wnioski.  
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Przewodniczący Rady przypomniał, że w Biurze Rady Miasta jest dostępny 

wykaz spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta obejmujący okres od   

18 marca do  11 maja br., który wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta.  

Ponadto odczytał pismo Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych z 15 maja br. będące podziękowaniem za wsparcie działań 

zmierzających do przywrócenia możliwości stosowania nazwy zespołu szkół 

„Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe” na świadectwach szkolnych.  

 

Radny Marcin Krupa podziękował Panu Prezydentowi oraz Dyrektorowi 

MZUiM za wykonanie zakresu robót przy ul. Gen. Jankego i Kostki 

Napierskiego.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz podziękował za wykonanie remontu ulic Mieszka I 

oraz nawierzchni Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej.  

 

Punkt 23 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XLII sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 16.00 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 
 

 


