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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLVIII sesji. 

 

Data sesji:  26 października  2009 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.15. 

Numery podjętych uchwał: XLVIII/976/09 – XLVIII/1006/09. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Adam Warzecha  i radny Jerzy Dolinkiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz   

 radny Adam Warzecha  

 radny Jerzy Dolinkiewicz  

Protokolantka: Beata Musiał 

Załączniki do protokołu: 

Nr    1   Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2 Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca oświadczeń 

majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2008r.  

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radny nieobecny: 

1/ Michał Jędrzejek  

2/ Barbara Kożusznik 

3/ Jakub Łukasiewicz  
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Porządek obrad XLVIII 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 XLVII sesji  Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady w 

okresie międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

Rady Miasta Katowice ( PU/842/09).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad 

Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 15 

Szopienice – Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna  oraz 

nr 22 Podlesie ( PU/843/09).  

10. Skreślony.   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych na 

rzecz ich najemców ( PU/830/09).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikat  przy sprzedaży 151 nieruchomości stanowiących lokale 

mieszkalne na rzecz ich najemców  ( PU/849/09).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia  pojazdów na własność 

miasta Katowice ( PU/831/09). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2009 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków  ( PU/832/09).  

15. Skreślony. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Centrum 

Psychiatrii w Katowicach ( PU/834/09).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2010r.  

( PU/839/09).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. ( PU/840/09).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: „Program współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010  rok”  ( PU/841/09). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 
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powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych ( 

PU/844/09).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2010  obowiązujących na terenie miasta 

Katowice ( PU/857/09). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice ( PU/854/09).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzorów formularzy dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego obowiązujących na terenie miasta Katowice ( PU/855/09).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2010  obowiązujących na terenie 

miasta Katowice ( PU/852/09). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów  

obowiązujących na terenie miasta Katowice ( PU/853/09). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego obszar 

ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina” i  ul. Pszczyńskiej w 

Katowicach (PU/856/09).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 

Wałowej w Katowicach ( PU/847/09).  

28. Skreślony. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji 

Poradni Rehabilitacyjnej ( PU/845/09).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum 

Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych poprzez  ograniczenie rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji 

Gabinetów Rehabilitacji ( PU/846/09).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie 

cmentarzy komunalnych dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych w 

Katowicach na 2010r. ( PU/850/09). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn:  

„Uporządkowanie  gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap II”  

( PU/851/09). 
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32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2009r. ( PU/858/09).  

32b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie  miasta Katowice „Skwer Józefa Kidonia” ( PU/859/09).  

32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie  miasta Katowice „Plac NSZZ Solidarność” 

( PU/860/09).  

32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień 

pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących 

pokrycia kosztów zatrudnienia związanego  z nauczaniem religii Kościoła 

Bożego w Chrystusie ( PU/861/09).  

32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność 

miasta Katowice ( PU/862/09).  

32f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań  realizowanych w 2009r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PU/863/09).  

33. Informacje  podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.  

34. Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

-Pana PiS ( PU/835/09) 

-Baru Mlecznego „Europa” S.C. ( PU/836/09) 

- Państwa  E i  A I  ( PU/837/09) 

- Pana M S ( PU/838/09) 

35. Interpelacje. 

36. Zapytania radnych. 

37. Komunikaty i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter otworzył obrady XLVIII 

sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich radnych, Wiceprezydent Krystynę Siejna,  Wiceprezydenta 

Arkadiusza Godlewskiego i Wiceprezydenta Leszka Piechotę, 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 Panią Dyrektor Małgorzatę Przybyłę oraz Panią 

FeP z dziećmi z 3 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława 

Konarskiego STO w  Katowicach.  
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych: 

1/ Adama Warzechę  

2/ Jerzego Dolinkiewicza  

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

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady Miasta zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Pietrasza. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XLVII   sesji Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół   z XLVII  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, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Katowice. 

Protokół z XLVII sesji został przyjęty większością głosów, przy 25 głosach 

„za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

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. 539z późn. zm.) Przewodniczący Rady zawnioskował   

o zmiany porządku  obrad polegające na: 

1/  dopisaniu punktu 32b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Józefa Kidonia” 

( PU/859/09). 

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

2/  dopisaniu punktu  32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Plac NSZZ 

Solidarność”( PU/860/09). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 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, 

poz. 539z późn. zm.) Wiceprezydent Miasta Katowice zawnioskowała o zmiany 

porządku  obrad polegające na: 

1/  skreśleniu punktu 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 
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Katowicach z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od E M ( 

PU/829/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w sprawie nie została 

wyczerpana jeszcze procedura, stąd konieczność zdjęcia tematu z porządku 

obrad sesji. 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

2/ skreśleniu punktu 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice na 

lata 2007-2008 ( PU/833/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  stwierdziła, że Komisja Gospodarki 

Komunalnej ma w planach omówienie tematu na swoim posiedzeniu  

w listopadzie br., stąd konieczność wykreślenia punktu z porządku obrad 

dzisiejszej sesji.  

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

3/ skreśleniu punktu 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

przy ulicy Bażantów  ( PU/ 848/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uzyskał negatywną 

opinię Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, ponadto złożono do Prezydenta 

Miasta uwagi  dotyczące planu. Stało się to powodem konieczności wykreślenia 

punktu z porządku obrad.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

4/ dopisaniu punktu 32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2009r.  (PU/ 858 /09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zmiany budżetu obejmują 

głównie inwestycje Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

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

5/ dopisaniu punktu 32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania 

porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, 

dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

Kościoła Bożego w Chrystusie ( PU/861/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że porozumienie dotyczy 

nauczania religii, które uruchomione zostanie w Knurowie.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

6/ dopisaniu punktu 32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia 

pojazdu na własność miasta Katowice ( PU/862/09). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że od nowego roku zmienia się 

tryb postępowania w sprawie. Nie będzie to już uchwała Rady Miasta, ale na 

wniosek zainteresowanych postępowanie sądowe.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  
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7/ dopisaniu punktu 32f/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2009r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PU/863/09).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że są to dodatkowe środki 

przyznane dla PFRON do zadysponowania na koniec roku kalendarzowego. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

Radny Adam Warzecha wniósł o zdjęcie z porządku obrad punktu 

dotyczącego rozpatrzenia skargi Baru Mlecznego „Europa” S.C. Kawiarni 

„Europa”, Kantoru Wymiany Walut „Europa”, na Prezydenta Miasta Katowice 

– druk sesyjny  PU/836/09, argumentując, iż w jego przekonaniu pisma w/w 

podmiotów nie spełniają znamion skargi w rozumieniu K.p.a., ponadto 

nie zostały one wniesione do organu gminy, czyli Rady, tylko skierowane 

do każdego Radnego z osobna. Nie spełniają więc wymogów określonych 

w ustawie. 

 

Przewodniczący Rady wniósł o odrzucenie tej propozycji. Na uzasadnienie 

podał, że dnia 4 września 2009r. otrzymał pismo sygnowane przez Bar Mleczny 

„Europa” , Kawiarnię „Europa”, Kantor Wymiany Walut „Europa” w części 

stanowiące wniosek o zmianę zapisów uchwały dotyczącej określenia zasad 

nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas 

określony nie dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony. Chodziło o zapis, 

który miał zawierać dyspozycję, mówiącą o tym, że sprzedaż lokali użytkowych 

ich najemcom odbywać się powinna niemal obligatoryjnie.  

W części pismo stanowiło skargę na Prezydenta na naruszenie praworządności  

i interesów Skarżących. Podane przesłanki są zgodne z zapisami K,p.a. 

przypisanymi skargom. 

Sprawa została skierowana na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która w dniu 15 

września br. stwierdziła, że nie spełnia ona znamion skargi i powinna być 

rozpatrzona  w innym trybie przewidzianym postępowaniem administracyjnym.  

Wydział Prawny pismem z dnia 24 września 2009r. wyraził pogląd, że pismo 

ma zarówno charakter skargi, jak i wniosku, tam gdzie wskazuje na propozycje 

konkretnych rozwiązań. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  13 października br.                

podtrzymała swoje stanowisko z dnia 15 września br.  

 

Prowadzący obrady zaproponował aby decyzją Rady Miasta Katowice 

rozstrzygnąć co dalej zrobić z tą sprawą. Zaproponował więc pozostawienie  

tego punktu w porządku obrad sesji.  

 

Radny Adam Warzecha odniósł się do cytowanych przez Przewodniczącego 

Rady Miasta pism. Stwierdził, że odnoszą się one do działań urzędników, wobec 

których Prezydent Miasta pełni rolę pracodawcy. Zgodnie z Regulaminem 
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Urzędu Miasta tego typu sprawy załatwiane winny być wewnątrz Urzędu.  

Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrywania tej sprawy, bez 

względu na to, czy zakwalifikujemy ją jako skargę, czy też wniosek.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dawid Kostempski przychylił się 

do wniosku radnego Warzechy. Art. 222 K.p.a. stanowi, że to nie forma 

zewnętrzna tylko treść stanowi o tym czy pismo zostaje zakwalifikowane jako 

skarga czy też wniosek. Przyjmowanie, załatwianie i rozpatrywanie skarg, jak 

również ich klasyfikacja  jest nie tylko naszym prawem, ale i obowiązkiem. 

Radny stwierdził, że Wydział Prawny przedstawiając bardzo lakoniczną  

i jednocześnie pozbawioną merytorycznych treści opinię prawną spowodował, 

iż na dzisiejszej sesji pojawił się „klincz” związany ze skargą, bądź wnioskiem 

Baru „Europa” , Kawiarni „Europa” i Kantoru Wymiany Walut „Europa”. 

Radny uważa, że sprawa w większej części spełnia znamiona wniosku zgodnie  

z art. 241 K.p.a. W związku z tym zaproponował zdjęcie punktu z porządku 

obrad sesji i skierowanie sprawy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która  

rozpatrzy go w trybie wniosku. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prawnego  Joanna Machura-Peryt 

wyjaśniła, że art. 241 K.p.a. stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą być w 

szczególności sprawy: ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 

usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności i lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności. W świetle stanowiska doktryny przedmiotem 

takiego wniosku może być chęć ulepszenia istniejącego stanu rzeczy. Wnioski 

mają charakter prewencyjny, zapewnienia lepszej organizacji oraz właściwego 

rozpatrywania  spraw obywateli w przyszłości. Ponadto mają charakter 

publiczny, nie rozpatruje się ich zatem w imieniu konkretnych osób.  

W oparciu o treść pisma najemców lokali użytkowych nieruchomości 

znajdującej się przy ul. Mickiewicza 8 trudno dopatrzyć się wniosku  

w rozumieniu art., 241 K.p.a. Równocześnie stawiane są tam zarzuty dotyczące 

działalności Prezydenta Miasta Katowice. Takie stanowisko zajął Wydział 

Prawny Urzędu Miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dawid Kostempski stwierdził, że  

w piśmie z  4 września br. stanowiącym opinię prawną Wydziału Prawnego 

Urzędu Miasta, podpisaną przez jednego z radców prawnych Pana Zbigniewa 

Bachowskiego wyrażono pogląd odmienny od zaprezentowanego przez Panią 

Naczelnik Machurę – Peryt. Podano w nim, że sprawa ma i spełnia charakter 

wniosku tam gdzie wskazuje propozycje konkretnych rozwiązań. Radny zgodził 

się, że Wnioskodawcy wskazują w swym piśmie  konkretne rozwiązania.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prawnego Joanna Machura-Peryt wyjaśniła, 

że w zakresie omawianej sprawy nie mamy do czynienia z wnioskiem  
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w rozumieniu art. 241 K.p.a., gdyż ten nie dotyczy spraw z zakresu sprzedaży 

nieruchomości.   

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Adama Warzechy o zdjęcie 

sprawy Baru „Europa”, Kawiarni „Europa” oraz Kantoru Wymiany Walut 

„Europa” z porządku obrad sesji Rady. 

 

Wniosek uzyskał wymaganą większość statutowego składu Rady Miasta, 

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie  

międzysesyjnym. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła 

informację o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 25 września do 22 

października 2009r.  

/Informacja o działaniach Prezydenta w  okresie międzysesyjnym – 

załącznik nr 1 do protokołu// 

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady 

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 października do 26 

października odbyło się  wszystkich 9 planowanych posiedzeń Komisji Rady 

Miasta Katowice.  

Ponadto w okresie od 29 września do 26 października wziął udział w 

następujących uroczystościach: 

- 29 września – uroczysta sesja naukowa z okazji 40-lecia Nauk Biologicznych 

na Górnym Śląsku – Uniwersytet Śląski – Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska. 

- 29 września – inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. 

- 30 września – uroczyste odsłonięcie  tablicy pamiątkowej kompozytora Kurta 

Schwaena z okazji 100-rocznicy urodzin. 

- 30 września – Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka uczestniczył  

w inauguracji roku akademickiego  w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

- 2 października – Przewodniczący Komisji Edukacji  Pan Jerzy Dolinkiewicz  

uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania 

im. gen. J. Ziętka w Katowicach. 

- 2 października – Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz uczestniczył  

w inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Katowicach.  
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- 3 października – uroczyste przekazanie przez Władze Miasta Katowice 

lekkiego samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce 

Małej. 

- 3 października – uroczysty koncert z okazji 102 urodzin Teatru Śląskiego im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. 

- 5 października – Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy Dolinkiewicz 

uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Śląskim 

Seminarium Duchownym w Katowicach – Panewnikach.   

- 6 października – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Pan Adam 

Warzecha uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie 

Śląskim na Wydziale Filologicznym. 

- 7 października – Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński uczestniczył 

w dniu otwartym w Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Witam Digman” – warsztaty 

terapii zajęciowej w Katowicach. 

- 7 października – uroczystość 45-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 64  

i 10-lecie Gimnazjum Specjalnego nr 29 w Katowicach oraz nadanie imienia 

Kawalerów Maltańskich. 

- 9 - 11 października – wyjazd do Ankary ( Turcja)  celem przekazania nagrody 

Europy 2009r.  

- 9 października – Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński uczestniczył 

w inauguracji roku akademickiego w Górnośląskiej Wyższej Szkole  Handlowej 

w Katowicach. 

- 15 października – uroczyste  wmurowanie kamienia węgielnego pod nową 

Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Szkół Pobożnych oraz Pijarskie 

Gimnazjum Królowej Szkół Pobożnych – Osiedle Bażantów w Katowicach. 

- 17 października – uroczyste odsłonięcie repliki nagrody Europy  w Bibliotece 

Śląskiej w Katowicach. 

-24  października – Przewodniczący Komisji Edukacji  Pan Jerzy Dolinkiewicz 

uczestniczył w Dniu Związkowca ZNP w Miejskim Domu Kultury w 

Katowicach.  

Pisma adresowane do Rady Miasta Katowice noszące znamiona skarg, 

wniosków i interwencji- informacja 

SKARGI: 

1. W dniu 10 września 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice - za 

pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Katowicach – wpłynęła skarga Pani B 

Miz dnia 28 sierpnia 2009 r. na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w 

Katowicach.  

Przedmiotem skargi jest, m.in. rzekome bezprawne nakładanie kar, problem 

rzekomego braku ewidencji realnych godzin pracy niektórych nauczycieli w 

placówce, rzekomego niewypacania wynagrodzenia za nadgodziny, problem 

rzekomego braku jednolitego regulaminu pracy i statutu oraz źle 

zabezpieczonych i prowadzonych akt osobowych w placówce. 
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W dniu 15 września 2009 r. Przewodniczący Rady wystąpił do Prezydenta 

Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w sprawie. Na podstawie § 22 pkt 4 

Statutu miasta Katowice skargę przekazał do rozpatrzenia do Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Przewidywany termin rozpatrzenia skargi - 

sesja w dniu 30 listopada 2009 r. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Brak było pytań, uwag i wniosków ze strony Radnych.  

2. W dniu 24 września 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga 

Pana A Krz dnia 21 września 2009 r. na Prezydenta Miasta Katowice.  

Przedmiotem skargi jest, m.in. „niezrealizowanie statutowego obowiązku dbania 

o mienie gminy i nie wpisaniu do ksiąg wieczystych mienia Skarbu Państwa na 

rzecz gminy Katowice Decyzją Wojewody Katowickiego Nr Gd. I-8/7229/81/98 

z dnia 14.08.1998 r.”. 

W dniu 8 października 2009 r. Przewodniczący Rady wystąpił do Prezydenta 

Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w sprawie. Na podstawie § 22 pkt 4 

Statutu miasta Katowice skargę przekazał do rozpatrzenia do Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Przewidywany termin rozpatrzenia skargi - 

sesja w dniu 30 listopada 2009 r. 

W dniu 20 października 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła kopia 

pisma Pana A Kradresowanego do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w 

Katowicach. Pismo Przewodniczący Rady przekazał do wiadomości  

i ewentualnego wykorzystania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Katowice 

i Pana Prezydenta. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Brak było pytań, uwag i wniosków ze strony Radnych.  

3. W dniu 19 października 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

skarga Pana J Raz dnia 16 października 2009 r. na Prezydenta Miasta 

Katowice.  

Przedmiotem skargi są rzekome nieprawidłowe działania w procedurze wydania 

 dowodu osobistego. 

W dniu 23 października 2009 r. Przewodniczący Rady wystąpił do Prezydenta 

Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w sprawie. Na podstawie § 22 pkt 4 

Statutu miasta Katowice skargę przekazał do rozpatrzenia do Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Przewidywany termin rozpatrzenia skargi - 

sesja w dniu 30 listopada 2009 r. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski  Radnych? 

Brak było pytań, uwag i wniosków ze strony Radnych.  
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Ponadto w dniu 6 października 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice - za 

pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach – 

wpłynęły pisma Pani DŚ z dnia 16 września 2009 r. i 21 czerwca 2009 r. 

noszące zdaniem SKO znamiona skargi na Dyrektora Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w 

Katowicach. W dniu 13 października 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice 

wpłynęło pismo Pani DŚ  z dnia 8 października 2009 r., w którym 

jednoznacznie stwierdziła, że ww. pisma nie są skargami i prosi o interwencję w 

sprawie dot. pomocy w uzyskaniu dokumentu. W związku z powyższym 

sprawa została przekazana zgodnie z właściwością Panu Prezydentowi, który 

jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Miejskiej Izby Wytrzeźwień i 

Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. 

Dodatkowo Przewodniczący Rady skierował sprawę do wiadomości Komisji 

Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Brak było pytań, uwag i wniosków ze strony Radnych.  

 

W dniu 8 października 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło 

ponowne pismo Pana H Biez dnia 7 października 2009 r. w sprawie uciążliwych 

zapachów w jego mieszkaniu. Pismo Przewodniczący Rady przekazał zgodnie z 

właściwością do Prezydenta Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Brak było pytań, uwag i wniosków ze strony Radnych.  

 

 Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła 

zaproponowany tryb procedowania z ww. pismami. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 

radnego Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Pana Jakuba Łukasiewicza z 14 

października 2009r. informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji Radnego Rady 

Miasta Katowice  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/842/09.  

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod glosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVIII/976/09/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256906929
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Przewodniczący Rady złożył Panu Jakubowi Łukasiewiczowi serdeczne  

podziękowania i wyrazy uznania za Jego wkład w prace Rady Miasta Katowice, 

w tym w szczególności ze wzorowe przewodniczenie pracą Komisji Kultury, 

Rekreacji i Sportu.  

Życzył Panu Jakubowi Łukasiewiczowi wytrwałości i sukcesów w realizacji 

wybranej drogi dalszego życia.  

Prowadzący obrady stwierdził, że decyzję Pana Jakuba Łukasiewicza przyjął 

ze smutkiem ale i ze zrozumieniem dla jej powodów. Jednym z nich jest bez 

wątpienia chęć dalszego służenia ludziom, chociaż już w innym charakterze i na 

innym polu.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle 

Witosa, nr 15 Szopienice – Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 

Kostuchna  oraz nr 22 Podlesie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/843/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i jednocześnie podał  propozycję terminu wyborów 

na 10 stycznia 2010r.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/977/09/ 

Punkt 10 Skreślony. 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach 

jednorodzinnych na rzecz ich najemców. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/830/09. 

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.  

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

/Uchwała nr XLVIII/978/09/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikat  przy sprzedaży 151 nieruchomości stanowiących lokale 

mieszkalne na rzecz ich najemców. 

   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/849/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907025
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907123
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Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że jest to kolejny projekt 

uchwały dotyczący bonifikat przy sprzedaży nieruchomości należących do 

miasta.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/979/09/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia  pojazdów na 

własność miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/831/09. 

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.  

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

/Uchwała nr XLVIII/980/09/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2009 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/832/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVIII/981/09/ 

Punkt 15 Skreślony.  

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przekształcenia Centrum Psychiatrii w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  

PU/834/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/982/09/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907273
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907502
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907588
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907651
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  

PU/839/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech  wyjaśniła, że uchwała spełnia wymóg ustawowy. Przeprowadzone 

zostały także w sprawie konsultacje z organizacjami pozarządowymi.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/983/09/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  

PU/840/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/984/09/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: „Program współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010  rok”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  

PU/841/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych, jak również  Kultury, 

Rekreacji i Sportu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech  wyjaśniła, że już w październiku przygotowano projekt uchwały 

aby zapewnić ciągłość finansowania programu współpracy na  styczeń 2010r.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907784
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256907929
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Jednym z nowych rozwiązań jest to, że będzie brany pod uwagę głos doradczy 

przy rozpatrywaniu ofert.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/985/09/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług 

komunalnych. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  

PU/844/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że z dniem 1 sierpnia 2009r. 

ustawodawca nałożył na gminę obowiązek określenia, w drodze uchwały 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stąd 

koniecznym stało się przygotowanie stosownego projektu  uchwały.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/986/09/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2010  obowiązujących na terenie 

miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały   jako druk sesyjny nr PU/857/09. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że przed sesją radni 

otrzymali materiał przedstawiony w formie tabel, który obrazuje zmiany 

zachodzące w stawkach podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2007-

2010. 

 

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.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256908108
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1256908530


 17 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVIII/987/09/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/854/09. 

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.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVIII/988/09/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta 

Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/855/09. 

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.  

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

/Uchwała nr XLVIII/989/09/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2010  obowiązujących 

na terenie miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/852/09. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w stosunku do tych stawek 

podatku, który w ubiegłym roku wzbudzał duże emocje, w roku przyszłym nie 

zaplanowano wzrostu, poza wskaźnikiem inflacji. Przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące właścicieli pojazdów z tej grupy podatkowej i takie 

rozwiązanie uzyskało ich akceptację.   

 

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.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257146373
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257146503
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257147053
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVIII/990/09/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania 

psów  obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/853/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że opłata pozostaje na 

poziomie ubiegłego roku, czyli wynosi 48 zł. Można tę opłatę wnosić w ratach. 

Istnieje dylemat, czy nadal ją utrzymywać, czy też nie. Władze miasta 

postanowiły na razie, że uzyskane z opłat dochody przeznaczone zostaną na 

utrzymanie w czystości parków miejskich.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała jak jest szacowana ilość psów na terenie 

miasta Katowice i w jaki sposób dokonuje się obliczeń?  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to szacunek wynikający  

z wpływów uzyskanych z opłaty od psów do budżetu miasta. Władze miasta 

zastanawiały się nad wyposażeniem psów w specjalne czipy. Na razie jednak 

sprawa pozostaje rozwiązana w dotychczasowy sposób, tzn. poprzez dalsze 

pobieranie opłat od właścicieli psów.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVIII/991/09/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

obejmującego obszar ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina”  

i  ul. Pszczyńskiej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/856/09. 

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.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/992/09/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257147249
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257147446
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257147514
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Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulicy Wałowej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/847/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zdjęcia ochrony 

konserwatorskiej z obiektów po byłej zajezdni tramwajowej oraz budynku hali 

zajezdni tramwajowej.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/993/09/ 

Punkt 28 Skreślony.  

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą 

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez 

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/845/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie zaopiniowała 

projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że pomimo przekształceń 

zachowana zostanie kontynuacja świadczeń zdrowotnych dla pacjentów  

z terenu Katowic.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/994/09/ 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały  Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą 

Raciborskie Centrum Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych poprzez  

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257147755
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257148345
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zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/846/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie zaopiniowała 

projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/995/09/ 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice 

na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Komunalnego Zakładu Usług 

Pogrzebowych w Katowicach na 2010r. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/850/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/996/09/ 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania 

inwestycyjnego pn: „Uporządkowanie  gospodarki ściekowej w mieście 

Katowice- Etap II”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/851/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna zostaje upoważniona uchwałą do realizacji 

zadania w imieniu miasta.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/997/09/ 

 

Punkt 32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2009r.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/858/09. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257148471
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257148593
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257148716
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały.  

Zmian budżetu miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez: 

zwiększenie dochodów o kwotę                                             5.545.831 zł 

z tytułu: 

 sprzedaży składnika majątkowego (samochodu) użytkowanego przez 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów z przeznaczeniem na złom                 3.900 zł 

 udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 

związku z realizacją zadań zleconych          41.684 zł    

 nagród przyznanych z okazji Dnia Nauczyciela przez Ministra Edukacji 

Narodowej (23.100 zł) oraz Śląskiego Kuratora Oświaty (45.492 zł)  

68.592 zł 

 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4

                                                                                                135.036 zł 

 egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych w 

latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 30.000 zł 

 dodatkowych środków na realizację projektu „Damy radę - program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” - ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (842.991 zł) oraz z budżetu państwa (44.628 zł)  

                                                                                                            887.619 zł 

/Uchwała Nr 2305/303/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z 11.09.09 r./ 

 zwrotu podatku VAT i refundacji wydatków za zużyte media przez 

wykonawców prowadzących prace modernizacyjne na rzecz Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 4.379.000 zł 

 

zmniejszenie dochodów o kwotę 1.341.561   zł 

z tytułu: 

 zwrotu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. części  kosztów realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu 

Paderewskiego 521.703 zł 

 środków z programu sektorowego Leonardo da Vinci celem 

dostosowania planu do potrzeb wynikających z terminów realizacji projektów: 

819.858 zł 

- Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy 

(376.141 zł), 

- Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców 

(129.515 zł), 

- Moc Twoich perspektyw zawodowych (246.120 zł), 

-Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem 

realizacji zasad GHP (68.082 zł) 
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zwiększenie wydatków o kwotę                                                4.532.353   zł 

z przeznaczeniem na: 

 pokrycie wydatków za energię wykorzystywaną na sygnalizację świetlną 

i Kopułę na Rondzie 300.000 zł 

 uzupełnienie środków na badania okresowe i kontrolne pracowników 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 1.982 zł 

 zapłatę za energię (950.000 zł) oraz na koszty postępowania sądowego w 

związku           z działaniami windykacyjnymi (50.000 zł) dla Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1.000.000 zł 

 dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 4 ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (135.036 zł) oraz środków własnych (117.984 

zł)                                                                                               253.020 zł 

 wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze 

środków Ministra Edukacji Narodowej (23.100 zł) oraz Śląskiego Kuratora 

Oświaty (45.492 zł) 68.592 zł 

 wybór specjalistów do przeprowadzania kontroli  dochodów i wydatków 

za 2009 rok w placówkach oświatowych  nadzorowanych przez Wydział 

Edukacji 45.269 zł 

 dokończenie realizacji w 2009 roku zadania Wykonanie drogi 

dojazdowej i ogrodzenia  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w tym 

wykonanie miejsc postojowych i placu manewrowego dla służb ratowniczych

                                                                                               725.736 zł 

 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

i zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji  

30.000 zł 

 realizację projektu Damy radę - program aktywizacji zawodowej i 

społecznej w Katowicach ze środków  EFS (842.991 zł), budżetu państwa 

(44.628 zł) oraz wkładu własnego (104.135 zł) 991.754 zł 

 pokrycie wydatków za energię na oświetlenie uliczne    1.116.000zł

  

zmniejszenie wydatków o kwotę 25.825.672  zł 

przeznaczonych na: 

 realizację zadań inwestycyjnych pn.  18.785.856 zł 

- Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice-etap I przebudowa ul. 

Mariackiej (2.696.663 zł),  

- Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska Jantor (2.474.034 

zł),  

- Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej (940.000 zł), 
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- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Szarych 

Szeregów (1.900.000 zł),  

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota 

Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe (859.165 zł),  

- Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów (884.630 zł),  

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów II 

etap (1.427.093 zł),  

- Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I ul. Konduktorska 

(1.753.518 zł)  

-  Budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów  (5.850.753 zł) 

celem dostosowania do realizacji poprzez przesunięcie finansowania na 2010 

rok  oraz zwrotu  niewykorzystanych  na zadanie środków                     

- realizację w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci projektów pn. 

                                                                                                          779.713 zł 

- Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy 

(376.141 zł), 

- Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców 

(129.515 zł), 

- Moc Twoich perspektyw zawodowych (246.120 zł), 

-Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem 

realizacji zasad GHP (27.937 zł) 

w związku z przesunięciem realizacji na rok  następny 

 zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Nr 4   w związku z  otrzymaniem niższej od planowanej pożyczki z WFOŚiGW 

na realizację zadania 253.020 zł 

 realizację zadania Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 7 w tym środków własnych (1.085.271 zł) ze względu 

na nie otrzymanie planowanej pożyczki z WFOŚiGW (3.421.812 zł) i tym 

samym rezygnację  z zadania w bieżącym roku  4.507.083 zł 

 realizację zadań: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie 

budynków zlokalizowanych przy ul. Granicznej (700.000 zł) i przy ul. 

Szeptyckiego              (800.000 zł) w związku z odstąpieniem od  ich wykonania

                                                                                            1.500.000 zł 

 

zmniejszenie przychodów  o kwotę                                         25.497.589 zł 

z tytułu: 

 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych       21.822.757 zł 

 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, w tym nie otrzymania pożyczki na zadanie 
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Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 

(3.421.812 zł) i otrzymania niższej (o 253.020 zł) pożyczki od planowanej na 

zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 4  

3.674.832 zł 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez 

przeniesienie  

 wydatków celem:                                                               11.428.596 zł 

 dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w 

ramach WPI do potrzeb (w tym  przesunięcie kredytu) poprzez  zmniejszenia na 

zadaniach pn. : 4.760.292 zł 

- Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice-etap I przebudowa ul. 

Mariackiej (851.600 zł),  

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów II 

etap (600.000 zł),  

- Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I ul. Konduktorska 

(3.308.692 zł)  

celem zwiększenia zadań pn.:  

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota 

Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe (1.451.600 zł.),  

- Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska Jantor (3.308.692 

zł);  

 dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI 

dofinansowanych środkami własnymi, w tym zmniejszenie zadania:   621.000 zł 

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów II 

etap   

celem zwiększenia zadania pn.:  

-  Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach 

 zakupu usług remontowo-konserwacyjnych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej        2.000.000 zł 

 realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup nieoznakowanych 

samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji                   60.000 zł 

 dostosowania planu dotacji przeznaczonych dla niepublicznych 

jednostek oświatowych do potrzeb (przeniesienia pomiędzy działami)  

400.000 zł 

 zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych 

z niewykorzystanej dotacji (1.950.200 zł) oraz oszczędności na składkach na 

ubezpieczenia społeczne (76.035 zł)      2.026.235 zł  

 uregulowania wydatków na energię (1.268.699 zł), ZFŚS (13.377 zł) 



 25 

oraz na usługi komunalne i odprowadzanie ścieków (104.176 zł) w placówkach 

oświatowych z niewykorzystanej dotacji dla niepublicznych jednostek 

oświatowych 1.386.252 zł 

 zwiększenia wydatków bieżących: odprawy emerytalnej (19.344 zł), 

materiałów do napraw bieżących dla obiektów MOSiR (50.000 zł), nocnej 

ochrony OS Hetman przy ul. Siwka (18.305 zł), kosztów zastępstwa 

adwokackiego w postępowaniach  sądowych i egzekucyjnych przeciw 

dłużnikom MOSiR (6.588 zł) ze środków zabezpieczonych w WPI na zadanie 

Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla I i II etap  94.237 zł 

 zwiększenia środków na zakup nagród sportowych (10.000 zł)  

i współfinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (70.580 zł)  

z niewykorzystanej dotacji dla klubów sportowych 80.580 zł 

 

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań 

inwestycyjnych oraz programów współfinansowanych środkami zagranicznymi 

dokonuje się zmian: 

 w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2009 rok w zakresie planu 

niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego 

 w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok w zakresie planu 

wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, 

innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi  

Ponadto dokonuje się : 

 korekty planu inwestycji drogowo-mostowych realizowanych w ramach 

WPI w poz.26 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 

przebudowy dróg powiatowych (rozpoczynane w 2009 r.) poprzez zmniejszenie 

środków na ulicach: Bytkowskiej (180.000 zł), Bukszpanowej (170.000 zł), 

Załęskiej            (170.000 zł) i Mysłowickiej (80.000 zł) celem ich przeznaczenia 

na dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE (200.000 zł) oraz realizacji 

nowych inwestycji na skrzyżowaniu Jankego – Szenwalda (250.000 zł) oraz 

skrzyżowaniu Mikołowska - Kopernika (150.000 zł) 

 zmian na zadaniu realizowanym w WPI w poz.56 pn. Budowa i 

modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów 

oświatowych w Katowicach poprzez zwiększenie środków dla SP nr 48 - 33.485 

zł i SP nr 66 - 5.934 zł z niewykorzystanych wydatków planowanych na zadanie 

Modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 1 (poza WPI) 

 

Radny Ryszard Wilner-Paster  zapytał o zmniejszenia dochodów zapisanych 

w punkcie 4 uzasadnienia  na zadania:  „Budowa siedziby Straży Miejskiej przy 

ul. Żelaznej  (940.000 zł) i  „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie 
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lodowiska Jantor ( 2.474,034 zł) oraz „Zagospodarowanie akwenu Dolina 

Trzech Stawów ( 884,630 zł). 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański wyjaśnił, że jest to 

zmniejszenie wydatków na wymienionych przez Radnego zadaniach  

w bieżącym roku. Nie oznacza to, że zadania te będą miały mniejszy budżet w 

przyszłym roku. W bieżącym roku nie ma szans ich zrealizować, gdyż nie ma 

jeszcze ogłoszonego przetargu na ich realizację. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że 

jeżeli chodzi o zadanie dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego  

w rejonie lodowiska Jantor, to suma środków w ramach tego zadania  nie ulega 

zmianie, a zmiana zapisu  wynika ze spłacania przez miasto kredytu na to 

zadanie.   

 

Radny Ryszard Willner-Paster zapytał o przeniesienie wydatków na zadanie 

„Odprawy emerytalnej ( 19.344 zł) kosztem realizacji zadania „Modernizacja 

basenów na kąpielisku Bugla I i I etap”. Radny stwierdził, że niedawno 

przekazywano środki na tę inwestycję. Zapytał co stanie się obecnie z jej 

realizacją.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że 

MOSiR wykazał na tym zadaniu oszczędności, stąd przeniesiono środki na inne 

potrzeby, tzn. m.in. na odprawy emerytalne.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o zwiększenie wydatków na zadaniu  

„ pokrycie wydatków za energię wykorzystywaną na sygnalizację świetlną  

i Kopułę na Rondzie 300.000 zł”. Radny zapytał dlaczego te wydatki 

potraktowano łącznie. Chciałby wiedzieć ile miasto kosztują te zadania liczone 

osobno. Radny zapytał również czy miasto opłaca także media w Rondzie 

Sztuki. Stwierdził, że warto się nad tym zastanowić, gdyż Akademia Sztuk 

Pięknych  uzyskuje dochody, m.in. z restauracji i kawiarni, które tam istnieją.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wydatki za energię zarówno na 

sygnalizację świetlną i Kopułę na Rondzie  wynikają z wniosków złożonych 

przez Miejski Zakład Ulic i Mostów, który te zadania wykonuje. Należałoby 

odszukać ten wniosek i rozbić go na dwie osobne części, żeby odpowiedzieć na 

pytanie Radnego. Wiceprezydent potwierdziła, że miasto płaci za media  

w Rondzie Sztuki. Działalność kulturalna, którą prowadzi tam ASP nie jest 

pokrywana z najmu za działalność gastronomiczną i nawet nie z dotacji, którą 

ASP z własnych środków na nią przekazuje. 
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Radny Andrzej Zydorowicz poprosił o podanie wydatków na pokrycie 

oświetlenia i Kopuły na Rondzie  w skali całego roku.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała o przeniesienie wydatków z zadania 

„Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym – etap I ul. Konduktorska 

( 3.308.692 zł) celem  realizacji zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego 

w rejonie lodowiska  Jantor ( 3.308.692 zł). Radna zapytała jakie prace w tym 

zadaniu będą wykonywane w listopadzie i  grudniu br. Na zakończenie realizacji 

zadania przy ul. Stęślickiego oczekuje wielu mieszkańców, którzy pytają o to 

radnych. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że 

jest to przesunięcie środków kredytowych. Zmienia się źródło sfinansowania 

wydatków, a nie wielkość środków przeznaczanych na to zadanie. 

 

Radny Ryszard Willner-Paster  zapytał o zwiększenie wydatków na „pokrycie 

wydatków za energię na oświetlenie uliczne 1.116.000 zł”. Czy miasto do tej 

pory miało jakieś zaległości, skoro należy zwiększyć wydatki na to zadanie. 

Ponadto Radny zapytał o zwiększenie wydatków na zadanie „wybór 

specjalistów do przeprowadzania kontroli dochodów i wydatków za 2009 rok  

w placówkach oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji  45.269 

zł”. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że  

każdego roku dokonywana jest taka kontrola, co wynika z zapisów ustawy  

o finansach publicznych. W każdej takiej jednostce należy skontrolować co 

najmniej 5 % dochodów i 5 % wydatków. Ze względu na dużą ilość takich 

jednostek, konieczne jest zlecenie kontroli firmie zewnętrznej.  

Pokrycie wydatków za energię na oświetlenie uliczne, jest  realizacją wniosku 

złożonego przez MZUiM, który to zadanie realizuje. Wynika to ze znacznego  

wzrostu cen energii.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o realizację nowego zadania inwestycyjnego 

pn. „Zakup nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej 

Policji 60.000 zł”. Radny zapytał jakie ma być przeznaczenie tych pojazdów lub 

który wydział będzie z nich korzystał.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że  

jest to realizacja wniosku zgłoszonego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miasta. 1/3 środków to wkład miasta, a 2/3 to środki pochodzące  

z Komendy Wojewódzkiej Policji.  
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Radny Adam Warzecha poprosił o doprecyzowanie czy chodzi o pojazdy, 

które zajmują się kontrolą prędkości poruszających się pojazdów.  

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Pan Bogumił Sobula 

wyjaśnił, że na wniosek Komendanta Miejskiego Policji, Prezydent Miasta 

Katowice przeznaczył 60 tys. zł na zakup trzech nieoznakowanych radiowozów 

z przeznaczeniem na prace operacyjne komisariatów: nr 5 w Szopienicach, nr  

2  na Koszutce i 7 na Osiedlu Tysiąclecia.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zapytał o zwiększenie wydatków na zadanie 

„wybór specjalistów do przeprowadzania kontroli dochodów i wydatków za 

2009 rok w placówkach oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji  

45.269 zł”. Udzielona odpowiedź na to samo pytanie Radnemu Willner-

Pasterowi nie satysfakcjonuje radnego Paluchiewicza. Uważa, że kwota jest 

duża. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze każdy Wydział Urzędu Miasta, 

który posiada środki finansowe powinien co roku  skontrolować co najmniej 5 

% wydatków i 5% dochodów jednostek sobie podległych. Najczęściej  

w Wydziale są zatrudnione osoby kontrolujące te jednostki. Jednak zważywszy 

na to, że 1/3 budżetu miasta przeznaczana jest na cele oświatowe, w Wydziale 

Edukacji nie ma możliwości skontrolowania ponad 200 jednostkach 

oświatowych przez jednego lub kilku pracowników. Stąd miasto posiłkuje się 

firmą zewnętrzną. Dokonuje ona audytu finansowego jednostek oświatowych 

podległych miastu. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XLVIII/998/09/ 

 

Punkt 32b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Józefa Kidonia”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/859/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Zespołu do Spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji 

Organizacyjnej Jerzy Dolinkiewicz przedstawił biografię patrona ulicy - 

Józefa Kidonia.  

„Józef Kidoń- znany w okresie międzywojennym artysta i propagator sztuk 

plastycznych w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257148803
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Urodził się 9 marca 1890 r. w Rudzicy na Śląsku Cieszyńskim. W latach 1927- 

1939 mieszkał i pracował przy ul. Wita Stwosza 5 w Katowicach. Brał aktywny 

udział w życiu artystycznym miasta. Był współtwórcą- obok Stanisława Ligonia 

i Pawła Stellera- powstałego w 1929r. Związku Zawodowego Artystów 

Plastyków na Śląsku. Jako członek ZZAP był współorganizatorem wielu 

wystaw plastycznych. 

Józef Kidoń był przede wszystkim portrecistą. W okresie twórczości związanej 

z miastem Katowice namalował szereg wizerunków osobistości życia 

publicznego- m.in. Michała Grażyńskiego i Stanisława Ligonia”. 

 

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XLVIII/999/09/ 

 

Punkt 32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Plac NSZZ Solidarność” 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/860/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1000/09/ 

 

Punkt 32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania 

porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, 

dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem 

religii Kościoła Bożego w Chrystusie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/861/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1001/09/ 

 

Punkt 32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na 

własność miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/862/09.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257149418
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257149564
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257150328
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Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie zaopiniowała 

projektu  uchwały.  

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1002/09/ 

 

Punkt 32f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2009r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/863/09. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zadania wymienione  

w projekcie uchwały wynikają z otrzymanych środków z PFRON. 

Dodatkowe środki w wysokości 330 574 zł oraz kwotę wynikającą z przesunięć 

między zadaniami 12 649 zł przeznacza się na:  

1.„Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”- zwiększenie o kwotę 28 800 zł,  

2. „Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze” – zwiększenie o kwotę 252 158 zł  

3. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, w 

komunikowaniu się i technicznych ( osoby fizyczne)” – zwiększenie o kwotę 

40 000 zł  

4. „koszt adaptacji pomieszczeń i koszt dodatkowego wyposażenia pomieszczeń 

warsztatu terapii zajęciowej  kwota 16 100 zł” 

5. „koszt działalności warsztatu terapii zajęciowej – kwota 6 165 zł” 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVIII/1003/09/ 

 

Punkt 33 Informacje  podmiotów dokonujących analizy oświadczeń 

majątkowych.  

Przewodniczący Rady poinformował, że stosownie do wymogów art. 24h ust. 

12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z  2001r., nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), według stanu na koniec 2008r.:  

1. wszyscy Państwo Radni złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganych 

terminach. 

2. w oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych Przewodniczący Rady 

Miasta nie stwierdził nieprawidłowości. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257228808
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257150462


 31 

Prowadzący obrady odczytał pismo Wojewody Śląskiego z 14 października 

2009r. dotyczące informacji w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych 

przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.  

„W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono co 

następuje: 

A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta: 

1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym.  

2. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.  

B. Odnośnie oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta: 

1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym.  

2. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.” 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała informację dotyczącą oświadczeń 

majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2008r.  

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie skarg i wniosków.  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana PiS na  

przewlekłe działanie Prezydenta Miasta Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/835/09. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Pan P S pismem  

z 6.10.2009r. zwrócił się do niego o udzielenie  głosu na dzisiejszej sesji Rady 

w trakcie omawiania skargi.  

W wyniku głosowania: 23 głosy „za”, 1 głos sprzeciwu i brak głosów 

„wstrzymujących się”,  Rada Miasta Katowice  udzieliła głosu Panu P

S.  

 

Pan PiS stwierdził, że w 2001r. Urząd Miasta Katowice zezwolił na zamianę 

należącej do niego działki budowlanej w Katowicach Kostuchnie.  

W roku 2009 otrzymał pismo z Urzędu Miasta, w którym stwierdzono,  

że sprawa jest bezprzedmiotowa.  

Równolegle z wnioskiem o zamianę działki, ze względu na fakt, że budowano 

na niej gazociąg, Pan Suchy zwrócił sie do Zakładu Gazownictwa z prośbą  

o przełożenie tego gazociągu. Można to było wykonać w bardzo prosty sposób.  

Jednak w 2009r. Zakład Gazownictwa poinformowalgo  pismem, że nie 

przełoży tego gaoociągu i nie posiada działek zamiennych.   

Pismem Urzędu Miasta z 2006r. zobowiązano się wobec  Skarżącego, że Urząd 

powróci do sprawy kiedy Główny  Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda 

stosowną decyzję. Decyzja ta została wydana, a pomimo tego  Prezydent  Miasta 

poradził skierować sprawę do organów nadzoru budowlanego. Nie rozpatrzono 
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więc sprawy w Urzędzie Miasta pomimo zobowiązania zawartego w piśmie  

z 2006r.   

W decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budolwlanego podano, że wszystkie 

wcześniej wydane decyzje w sprawie nie dotyczyły działki Skarżącego  

nr 329/15. Skarżący nie był więc stroną , tylko Prezydent Miasta Katowice  

i Zakład Gazownictwa. 

Skarżący stwierdził, że wyrządzono mu niepowetowaną krzywdę. Jego rodzina 

została “pozbawiona bytu”. 

Zapewnił, że będzie walczył o przywrócenie działki do stanu zgodnego  

z planem zagospodarowania przestrzennego.  

Skarżący zaproponował, aby  gazociąg został rozebrany. Można go także 

przełożyć lub  wykupić tę działkę. “Może są jeszcze jakieś inne rozwiązania”. 

Pan P S poprosił aby Urząd Miasta wraz z Zakładem Gazownictwa rozwiązał tę 

sprawę ostatecznie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku dalszych uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1004/09/ 

 

Punkt 34 a/ Skreślony punkt dotyczący rozpatrzenia skargi wspólników 

spółek cywilnych: Bar Mleczny „Europa” S.C. J. i M., Kawiarnia „Europa” 

S.C. H. K & E.M oraz Pana WiR właściciela Kantoru Wymiany Walut 

„Europa” i  Pani  JP na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że całą dokumentację sprawy przekaże  

w trybie wnioskowym Komisji Skarbu celem jego rozpatrzenia.  

 

Punkt 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

Państwa E i   A I na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta  Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/837/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 4  głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1005/09/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257150996
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257169898
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Punkt 34c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 24 czerwca 2009r. Pana M S na działalność Prezydenta Miasta 

Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/838/09.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XLVIII/1006/09/ 

 

Punkt 35 Interpelacje.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XLVII sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Piotra Hyli w sprawie: 

1.1. pełnego etatu w szkołach podstawowych dla specjalistów-logopedów. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.10.2009r. 

1.2. zakupu szafek szkolnych w szkołach podstawowych w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.10.2009r. 

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie wzmożenia działań 

dyscyplinujących właścicieli psów do przestrzegania norm społecznych  

i wymogów prawa zgodnych z obowiązującymi przepisami porządkowymi. 

Odpowiedź Sekretarza Janusza Waląga z 16.10.2009r.   

3/ radnej Magdaleny Wieczorek i radnego Witolda Witkowicza w sprawie 

wskazania budynku zastępczego dla STE OMEGA w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 8.10.09r. 

4/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie:  

4.1. przeglądu płatnych miejsc parkingowych w Katowicach oznaczonych 

kopertą. 

Odpowiedź Wiceprezydent K. Siejnej z 8.10.09r. 

4.2. umieszczenia komputera z drukarką oraz dostępem do Internetu  w pokoju 

311 Urzędu Miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta A. Godlewskiego z 8.10.2009r. 

5/ radnego Marcina Krupy w sprawie:  

5.1. utrzymania we właściwym stanie technicznym Skatepark-u w ośrodku 

rekreacyjnym „Zadole”. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 18.10.2009r. 

5.2. utrzymania porządku i czystości w przejściach podziemnych oraz  

w otoczeniu mostów i wiaduktów. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z 15.10.2009r.   

6/ radnego Marcina Krupy i radnego Stefana Gierlotki w sprawie remontu 

nawierzchni drogi, ulicy Niskiej w Katowicach Piotrowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1257151313
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Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.10.2009r. 

7/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykoszenia traw i wykonania 

prac  porządkowych na parkingu miejskim mieszczącym się przy ul. Solskiego  

i ul. Bielskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 12.10.2009r. 

8/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 

Granicznej i Krasińskiego. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z 14.10.2009r. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

1.1. kącików dla dzieci w Urzędzie Miasta Katowice i innych jednostkach 

organizacyjnych podległych miastu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.10.2009r. 

1.2 ograniczenia prędkości przez zastosowanie progu zwalniającego przy 

wejściu do Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach. 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie prac remontowych Cmentarza 

Żydowskiego na ul. Kozielskiej w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta  A. Godlewskiego z  21.10.2009r. 

3/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

3.1. włączenia mieszkańców Dąbrówki,  w otoczeniu ulicy Le Ronda  

i Styczniowej w selektywną zbiórkę odpadów, 

3.2. niedrożnych studzienek kanalizacji burzowej w  otoczeniu ulicy 

Osiedlowej w Szopienicach, 

3.3. przeprowadzenia kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego instalacji kominowej w zakresie możliwości eksploatacji pieca 

bez zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców budynku znajdującego się przy 

ul. Strzelców Bytomskich 43/1. 

4/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie:  

4.1. drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego 2, 

4.2. uwłaszczenia nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Bocznej. 

5/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie  

5.1.rozpatrzenia możliwości postawienia znaku „zakazu parkowania i 

postoju” w okolicy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu, szczególnie 

przy ulicy Malczewskiego. 

    5.2. rozpatrzenia możliwości postawienia znaku „zakazu parkowania i 

postoju” w okolicy Szkoły Policji w Katowicach Piotrowicach oraz w obrębie 

ulicy Wspólnej, z wyłączeniem dla mieszkańców tej ulicy.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie:  

1.1. usprawnienia monitoringu w rejonie ul. Uniwersyteckiej wraz z 

udzieleniem  informacji „czy dane z zamontowanego monitoringu, przy w/w 
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ulicy są wykorzystywane w wykrywaniu wandali dokonujących przestępstw  

i chuligańskich wybryków”. 

2.2 naprawy uszkodzonych i wybudowania nowych wiat na przystankach 

autobusowych (nr linii 7, 109 i 138) i tramwajowych (nr linii 7 i 20) w rejonie 

skrzyżowania ul. Gliwickiej 218 z ul. Tysiąclecia. 

2/ radnego Marcina Krupy i radnego  Stefana Gierlotki w sprawie regulacji 

miejsc parkingowych na ulicy Żołnierskiej w Katowicach – Piotrowicach. 

3/ radnego Adama Depty w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Romualda Pitery w Katowicach. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej, radnego Marcina Krupy i radnego 

Jerzego Dolinkiewicza w sprawie nabycia na rzecz Miejskiego Domu Kultury 

„Ligota” nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 29. 

 

Ponadto radna Bożena Rojewska złożyła wniosek o uporządkowanie i naprawę 

schodów przy Placu znajdującym się pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na 

Osiedlu Paderewskiego w Katowicach.  

 

Punkt 36 Zapytania radnych. 

 

Radny Ryszard Willner- Paster w związku z podjęciem na dzisiejszej sesji  

uchwały dotyczącej zadań realizowanych w 2009r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapytał o następujące sprawy:  

1/ ile miejsc pracy powstało ze środków PFRON, realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy, 

2/ jaki jest udział sprzętu rehabilitacyjnego udostępnionego instytucjom 

charytatywnym, czy też innym organizacjom  pozarządowym, 

3/ jaki jest stopień likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych w 

przypadku zadań nie należących do starosty. Przykładem może być dworzec 

PKP. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej w związku z pozytywną odpowiedzią na swoją 

interpelację z marca br. poprosiła o jak najszybsze  postawienie znaku 

drogowego przy ul. Zachodniej.  

 

Radna Stanisława Wermińska nawiązała do pisma z 3 kwietnia br. 

stanowiącego odpowiedź na swoją interpelację z 16 marca 2009r. dotyczącą 

braku w dzielnicach przeglądowych map informacyjnych. Wyjaśnia ono, że 

postawienie nowych tablic informacyjnych oraz naprawa starych zostanie 

rozpatrzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej. O realizacji sprawy Radna 

miała być powiadomiona odrębnym pismem. Do dnia dzisiejszego takiego nie 

otrzymała. Radna zapytała w związku z tym o to kiedy zadanie to zostanie 

zrealizowane. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona Pani 

radnej na piśmie.  

 

Punkt 37 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika BRM Pana Macieja Gogulli 

z 13.10.2009r. dotyczące oddanego do dyspozycji Państwa Radnych komputera 

stacjonarnego zainstalowanego w pokoju 311. Komputer został wyposażony  

w drukarkę, jak też szerokopasmowe łącze internetowe realizowane za 

pośrednictwem sieci lokalnej Urzędu Miasta Katowice.   

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał pismo Towarzystwa Pomocy 

Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi z 12.10.2009r. dotyczące podjęcia pomocy 

materialnej dla dzieci niepełnosprawnych.  

Prowadzący obrady odczytał także pisma Baru Mlecznego „Europa” S.C., 

Kawiarni „Europa” S.C. i Kantoru Wymiany Walut „Europa” z 28.09.2009r. 

i kolejne w tej samej sprawie z 2.10.2009r.  

 

Radny Ryszard Willner –Paster w związku z informacją Komendy Głównej 

Policji o tym, że miasto Katowice plasuje się na drugim miejscu w kraju jako 

jedno z najbardziej niebezpiecznych miast, stwierdził, że wydaje się, iż wraz ze 

środkami, które Rada Miasta Katowice przeznacza na Policję, Komenda Główna 

„uszczupla” je zarówno na Komendy Wojewódzkie, jak i Komendy Miejskie. 

Radny poprosił w związku z tym o sprawozdanie dotyczące stanu 

bezpieczeństwa w mieście i wysokości środków ogółem przeznaczanych na 

Komendę Miejską Policji w Katowicach.  

 

Punkt 38 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Forajter wobec wyczerpania 

porządku obrad XLVII sesji Rady, zamknął jej obrady o godz. 16.15. 

 

Protokołowała:      Prowadzący obrady: 

            Przewodniczący  

                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                   Jerzy Forajter  
 


