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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LII sesji. 

 

Data sesji:  25 stycznia 2010r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.20. 

Numery podjętych uchwał: LII/1069/10- LII/1093/10 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radny Andrzej Zydorowicz i radny Jerzy Dolinkiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka   

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     
Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie  

międzysesyjnym.  

Nr 2 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016r. 

przez miasto Katowice. 

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta  

2/ Witold Witkowicz 
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Porządek obrad LII 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 LI 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. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 

2016r. przez miasto Katowice ( PU/946/10). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Katowicach za rok 2009. ( PU/956/10) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice  „Skwer Rotmistrza Witolda 

Pileckiego” ( PU/939/10).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy parku położonego 

na terenie miasta Katowice z „Katowicki Park Leśny  imienia Romana 

Stachonia” na „Katowicki Park Leśny” ( PU/940/10).  

12. Skreślony. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. 

Elżbiety w Katowicach ( PU/936/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny nr 1 w 

Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań Elektrofizjologicznych 

Narządu Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy ul. 

Żeromskiego 7 ( PU/938/10).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego 

w Katowicach ( PU/943/10).  

16. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala 

Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 

47-51 ( PU/944/10).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z 

obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej 

przy ul. Hetmańskiej 3 ( dz. nr 3/2) w celu sprzedaży tej nieruchomości na 
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rzecz wieloletniego dzierżawcy ( PU/942/10). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego nr 32 przy Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach przy ul. 

Plebiscytowej 46 ( PU/941/10).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących 

kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów ( PU /947/10). 

20. Skreślony . 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2010 ( PU/948/10). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2010  ( PU/949/10).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Rady Miasta Katowice za 2009r. oraz sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2009r. ( PU/950/10).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pięciu pojazdów na 

własność miasta Katowice ( PU/951/10).  

25. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przejęcia pięciu pojazdów na 

własność miasta Katowice  ( PU/952/10). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta 

Katowice ( PU/955/10).  

26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. 

„Wiem co potrafię- wiem kim będę” w ramach projektu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.  „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ( PU/957/10). 

26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

poprzez wniesienie wkładu pieniężnego ( PU/959/10). 

26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej  Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z 

o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego ( PU/960/10).  

26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta 

Katowice ( PU/961/10).  

26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikat od 

opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości  ( PU/963/10). 

27. Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

- skarg Pani A K ( PU/937/10).  

- skargi Pani A P ( PU/953/10) 

- skargi Pani Z B ( PU/954/10).  
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- wniosku Pani Z B ( PU/958/10). 

28. Interpelacje. 

29. Zapytania radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LII sesji Rady Miasta. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną,  Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

Wiceprezydenta Leszka Piechotę, przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników zakładów oraz jednostek organizacyjnych miasta, 

przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów  

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję oraz internatów. 

Prowadzący obrady powitał obecnego na sesji Dyrektora XV Liceum 

Ogólnokształcącego w Katowicach, Pana Jerzego Jędrzejczyka oraz 

Podinspektora Jarosława Łydkę z Komendy Miejskiej Policji  

w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił minutę ciszy, w celu uczczenia pamięci Pani 

Elżbiety Drobiec, zmarłej nagle wieloletniej pracownicy Biura Rady Miasta  

w Katowicach.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ radnego Andrzeja Zydorowicza  

2/ radnego Jerzego Dolinkiewicza  

Rada Miasta Katowice wybrała sekretarzy sesji w głosowaniu większościowym, 

przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Szpyrkę. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Katowice.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół  z  LI 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 

projekt protokołu z LI sesji  Rady pod głosowanie.  

 

Protokół z LI  sesji Rady Miasta Katowice przyjęto jednogłośnie, przy 26 

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. 539z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany 

porządku obrad polegające na: 

1/ wykreśleniu punktu 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury 

nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta 

Katowice ( PU/945/10).  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa wymaga jeszcze 

przedyskutowania i dokonania zmian w projekcie, co jest konsekwencją 

dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komisji Organizacyjnej.  

Zmiana została przyjęta, przy 27 głosach „za”.  

2/ wykreślenie punktu 20 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie miasta 

Katowice ( PU/912/09).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że Izba Farmaceutyczna wydała negatywną 

opinię w sprawie i z tego powodu zdecydowano o wycofaniu projektu  

z porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Zmiana została przyjęta, przy 25 głosach „za”.  

3/ dopisaniu punktu 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do projektu pn. „Wiem co potrafię- wiem kim będę” w ramach 

projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.  

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  

( PU/957/10). 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że sprawa jest pilna, gdyż mijają terminy 

zgłaszania wniosków do projektu. 

Zmiana została przyjęta, przy 28 głosach „za”.  

4/ dopisaniu punktu 26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego  

( PU/959/10). 
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że projekt stanowi o dalszym przekazaniu 

środków na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych KTBS. 

Zmiana została przyjęta, przy 27 głosach „za”.  

5/ dopisaniu punktu 26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego ( PU/960/10).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że projekt ma na celu wykup przez KIWK-ę 

urządzeń kanalizacji deszczowej od osób, które wybudowały je ze środków 

własnych. 

Zmiana została przyjęta, przy 26 głosach „za”.  

6/ dopisanie punktu 26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwał Rady Miasta Katowice ( PU/961/10).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że uchwała w brzmieniu proponowanym 

Państwu Radnym  uchyla uchwały, które straciły swój byt prawny.  

Zmiana została przyjęta, przy 25 głosach „za”.  

7/ dopisanie punktu 26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na 

udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości  ( PU/963/10). 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że projekt uchwały jest dostosowaniem się do 

nowych zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Zmiana została przyjęta, przy 25 głosach „za”.  

8/ w punkcie 27 Rozpatrzenie skarg i wniosków wpisanie wniosku Pani Z B  

( PU/958/10).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o wykreślenie w tytule punktu 10 

słów „II kadencji w Katowicach”, tak, aby tytuł uchwały i punkt w porządku 

obrad brzmiały jednakowo.  

 

Radny Józef Zawadzki złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 19  

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypiania 

ślepych miotów kotów. Radny uzasadnił, że zapewniano go, iż w nowym 

projekcie uchwały uwzględnione zostaną złożone przez Radnego wnioski. 

Uważa, że nadal brak kontroli, w tym finansowej nad ilością usypianych  

i kastrowanych kotów.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania  Środowiska Pani Zofia Muc wyjaśniła, 

że Pan Radny Zawadzki we wrześniu ubiegłego roku otrzymał od 

Wiceprezydenta Leszka Piechoty pismo, w którym zawarte były informacje co 

do ilości usypianych i kastrowanych kotów.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał , czy właściciele podpisują, że oddali koty. 
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Józefa 

Zawadzkiego o wykreślenie punktu 19 w sprawie przyjęcia programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno 

żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów z porządku obrad sesji.  

 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości, w wyniku głosowania Rady 

Miasta: 6 głosów „za”, 14 przeciwnych i 7 „wstrzymujących się”. 

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności  

              w okresie międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 18 grudnia 2009r. do 17 stycznia 2010r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady 

w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 25 stycznia 

br. odbyło się 10 z planowanych posiedzeń komisji stałych Rady Miasta.  

Pisma adresowane do Rady Miasta Katowice noszące znamiona skarg  

i wniosków - informacja -SKARGI 

1.W dniu 17 grudnia 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga 

Pani S Miz dnia 15 grudnia 2009 r. na rzekome nieprawidłowe naliczanie opłat 

za wodę przez Oddział Eksploatacji Budynków Nr 5 KZGM  

w Katowicach. 

 Pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  

do Prezydenta Miasta Katowice o przedstawienie stanowiska w sprawie, w tym 

dot. właściwości Rady Miasta Katowice do jej rozpatrzenia, a na podstawie 

przepisu § 22 pkt 4 Statutu miasta Katowice skargę przekazano do rozpatrzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 22 lutego 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

2.W dniu 30 grudnia 2009 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga 

Pani B P z dnia 21 grudnia 2009 r. na rzekome nieprawidłowe naliczanie opłat 

za wywóz  odpadów komunalnych przez KZGM w Katowicach. 

 Pismem z dnia 5 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  do 

Prezydenta Miasta Katowice o  przedstawienie stanowiska w sprawie, w tym 

dot. właściwości Rady Miasta Katowice do jej rozpatrzenia, a na podstawie 

przepisu § 22 pkt 4 Statutu miasta Katowice skargę przekazano do rozpatrzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.  
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Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 22 lutego 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski  Radnych? 

3.W dniu 12 stycznia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za 

pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Katowicach - wpłynęła skarga Pani B S– 

Przewodniczącej Zw. Zawodowego Oświata z dnia 4 stycznia 2010 r., m.in. 

na rzekomą bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr 10  

w Katowicach. 

 Pismem z dnia 14 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  

do Prezydenta Miasta Katowice o przedstawienie stanowiska w sprawie, a na 

podstawie przepisu § 22 pkt 4 Statutu miasta Katowice skargę przekazano do 

rozpatrzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 22 marca 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Prowadzący obrady wobec braku uwag ze strony Radnych, stwierdził, że Rada 

Miasta Katowice przyjęła zaproponowany tryb procedowania nad ww. pismami. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat udziału swego oraz 

Wiceprzewodniczących Rady w uroczystościach miejskich: 

- 29 grudnia 2009r. – Przewodniczący Rady wziął udział w spotkaniu w sprawie 

rewitalizacji terenów HMN Szopienice S.A. w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska w Katowicach, 

- 7 stycznia 2010r. – Przewodniczący Rady uczestniczył w spotkaniu 

opłatkowym w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla 

Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach, 

- 10 stycznia – Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy Dolinkiewicz wziął 

udział w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, 

- 12 stycznia – Przewodniczący Rady wziął udział w oddaniu do użytku 

kompleksu mieszkalnego przy ul. Dębowej – Sportowej KTBS w Katowicach, 

- 18-19 stycznia – Przewodniczący Rady uczestniczył w dyskusji publicznej nad 

przyjętymi w projekcie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice II edycja rozwiązaniami  zorganizowanym  

w Akademii Muzycznej w Katowicach,  

- 21 stycznia- Przewodniczący Rady wziął udział w sesji popularnonaukowej pt. 

„ Kościół,  a kultura niezależna w latach 80” na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Punkt 8 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016r. przez miasto Katowice.  
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Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr ( PU/946/10). 

 

Prezydent Piotr Uszok odczytał poszerzoną o dodatkowe dane informację. 

/Informacja Prezydenta- zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radny Marek Szczerbowski  podziękował za tę informację, zwłaszcza, że jest 

ona szersza w stosunku do tej, która była omawiana w trakcie posiedzenia 

Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. Z powodu braku tych dodatkowych 

informacji, Komisja nie przyjęła w/w informacji. 

Radny zapytał jakie imprezy finansowane z budżetu Rady Programowej 

powołanej dla przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury w  2016.,  

a wynoszącego 4 mln zł, zorganizowano od 11 września 2009r., czyli od czasu 

powołania tej Rady.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nieprawdą jest, iż informacja 

przedstawiona na Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu była niepełna.  

Komisja obradowała w dniu 13 stycznia br., a dzisiejsza informacja uzupełniona 

została jedynie o wydarzenia, które miały miejsce od tej daty do dnia 25 

stycznia. 

Prezydent wyjaśnił, że Rada Programowa bardzo intensywnie pracuje nad 

programem działań  i zobowiązała się przedstawić harmonogram wydarzeń do 

dnia 15 lutego 2010r.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy powołano nowego dyrektora Rady 

Programowej w osobie Pana Z. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że Pan Zi został wskazany na to stanowisko 

przez Radę Programową. Należy wyjaśnić jeszcze pewne sprawy organizacyjne.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała kiedy planuje się powołanie go na to 

stanowisko 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jak najszybciej. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy Rada Programowa będzie składała 

informację ze swojej działalności Radzie Miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że takie sprawozdania będą przedkładane 

Prezydentowi, który chętnie przekaże je Radzie Miasta.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informację na temat przygotowań miasta do 

ESK w 2016r. będą przedkładane na sesji Rady co kwartał, gdyż wynika to  

z planu pracy Rady Miasta. 
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Radny Marek Szczerbowski zapytał czy skoro harmonogram prac Rady 

Programowej ESK 2016 ma zostać przygotowany do 15 lutego br., to czy można 

liczyć, że na kolejnej sesji Rady zostanie on przedstawiony Radzie Miasta 

Katowice. 

 

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że chętnie przedłoży taki  kalendarz 

wydarzeń.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że aż 11 miast zabiega o miano 

Europejskiej Stolicy Kultury. Wstępna selekcja nastąpi w sierpniu br. 

Wyłonione zostaną cztery, lub sześć miast. Radny zapytał kto poniesie 

odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie tego przedsięwzięcia, czy 

będzie to Pan Prezydent, Rada Programowa ESK, czy też dyrektor Zieliński.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że całkowitą odpowiedzialność polityczną 

poniesie Prezydent pomimo tego, że  Rada Programowa na ostatnim swoim 

posiedzeniu w dni  21 stycznia br. odstąpiła od funkcji opiniodawczej, do której 

została powołana Zarządzeniem Prezydenta na rzecz kompetencji  stanowiącej.  

W związku z tym ponosi ona odpowiedzialność za program przygotowań do 

ESK oraz za czynności organizacyjne, w tym za powołanie dyrektora.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że osoba dyrektora Zielińskiego nie po 

raz pierwszy pojawia się w związku z przygotowaniami Katowic do tytułu 

Europejskiej Stolicy Kultury. „Jaką mamy gwarancje, że ponownie nie będzie 

on dyskredytowany i że pozwoli mu się na działanie oraz realizację własnych 

pomysłów, np. takich jak realizacja hasła „Katowice miasto ogrodów”. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyraził nadzieję, że tym razem działania będą 

konkretne i skuteczne.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o logotyp, czyli znak graficzny imprezy. 

Pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat. 15 października ubiegłego roku 

odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, a 10 grudnia zaprezentowano ten 

znak graficzny. Prasa sugeruje, że odstąpiono od tej identyfikacji. Radny 

Warzecha zapytał czy to prawda. 

 

Prezydent Piotr Uszok  zapewnił, że logotyp się nie zmienia, gdyż został 

rozstrzygnięty na niego konkurs. Pewna ewaluacja nastąpiła co do hasła:  

z „Katowice miasto ogrodów” na „Tu się tworzy”. To ostatnie nie uzyskało 

akceptacji, stąd konieczność stworzenia nowego hasła, czy też może powrotu do 

poprzedniego. Rozstrzygnie to Rada Programowa ESK 2016 
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Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że mowa jest o Radzie Programowej 

ESK 2016, a nie Radzie Miasta  Katowice. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła 

informację Prezydenta Miasta dotyczącą realizacji uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016r. 

przez miasto Katowice.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Katowicach za rok 2009.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/956/10). 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 
przedstawił sprawozdanie, stanowiące załącznik do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 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 LII/1069/10/ 

  

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice  „Skwer Rotmistrza Witolda 

Pileckiego”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/939/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. nazw ulic i placów 

Komisji Organizacyjnej przedstawił krótki życiorys patrona skweru. 

W dniu 17 grudnia 2008 roku do Biura Rady Miasta Katowice wpłynął wniosek               

p. MiT Prezesa Zarządu Fundacji Paradis Judaeorum o nadanie nazwy                

„Rotmistrza Witolda Pileckiego” dla nienazwanej ulicy bądź placu  

w Katowicach.                 

Witold Pilecki – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz podziemia, 

organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, pseudonim Witold, Druh, 

Roman Jezierski, Tomasz Serafiński. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664279
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Urodzony 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Od 1910 roku mieszkał w Wilnie, gdzie 

uczył się w szkole handlowej. W 1914 roku wstąpił  do zakazanego przez 

władze rosyjskie harcerstwa a w 1916 roku założył własną drużynę. Maturę zdał 

w 1921 roku. 

W latach 1918-1921 Witold Pilecki służył w Wojsku Polskim. Jako kawalerzysta 

brał udział w obronie Grodna. Dnia 5 sierpnia 1920 roku wstąpił do 211 pułku 

ułanów i w jego szeregach walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy 

Rudnickiej i brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczony został 

Krzyżem Walecznych. 

W 1926 roku został właścicielem ziemskim. 7 kwietnia 1931 roku wstąpił w 

związek małżeński  z Marię Ostrowską 

W sierpniu 1939 roku ponownie zmobilizowany. Walczył w kampanii 

wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 

Dywizji Piechoty Armii „Prusy”;  Po zakończeniu kampanii wrześniowej 

przedostał się do Warszawy, został jednym z organizatorów powołanej 9 

listopada 1939 roku konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej pod 

dowództwem majora Jana Włodarkiewicza, podporządkowanej później 

Związkowi Walki Zbrojnej. 

19 września 1940 roku dobrowolnie poddał się Hitlerowcom, by dostać się do 

obozu w Auschwitz i zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Do 

Auschwitz  trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 roku. 

Był organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej strukturze zwanej 

ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli między innymi: Ksawery 

Dunikowski i Bronisław Czech. Opracowywał sprawozdania przesyłane później 

do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. Planował zbrojne oswobodzenie 

obozu. Jako więzień, w listopadzie 1941 roku został awansowany do stopnia 

porucznika przez generała Stefana Grota-Roweckiego. 

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki zdołał uciec z obozu wraz z 

dwoma współwięźniami. Przez Tyniec, okolicę Wieliczki i Puszczę 

Niepołomicką przedostali się do Bochni i tam ukrywali się. Następnie dotarli do 

Nowego Wiśnicza, gdzie Witold Pilecki (pseudonim Tomasz Serafiński) 

odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński skontaktował go z 

oddziałami Armii Krajowej, którym przedstawił swój plan ataku na obóz w 

Oświęcimiu. Jego projekt ataku na obóz nie zyskał jednak aprobaty dowództwa 

ponieważ został uznany za nierealny. 

Dnia 11 listopada 1943 roku został awansowany do stopnia rotmistrza.  

W latach 1943-1944 służył w oddziale III Kedywu Komendy Głównej Armii 

Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim. W latach 1944-1945 w 

niewoli niemieckiej. W październiku 1945 roku na  rozkaz generała Andersa 

wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz 2 Korpusu, 

w tym o żołnierzach Armii Krajowej i 2 Korpusu, którzy byli więzieni w 

obozach NKWD. Prowadził również działalność wywiadowczą w Ministerstwie 

Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie 



 13 

Spraw Zagranicznych. 

Nie wykonał rozkazu generała  Andersa  o opuszczeniu Polski w związku z 

zagrożeniem aresztowania i nie skorzystał z amnestii w 1947 roku. 

8 maja 1947 roku aresztowany. Był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu 

Bezpieczeństwa. Został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu 

RP na emigracji. 

3 marca 1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie 

rozpoczął się proces  „grupy Witolda”.  Dnia 15 maja 1948 roku rotmistrz został 

skazany na karę śmierci. 

Wyrok został wykonany 25 maja 1948 roku w Warszawie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach  „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LII/1070/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy parku 

położonego na terenie miasta Katowice z „Katowicki Park Leśny  imienia 

Romana Stachonia” na „Katowicki Park Leśny”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/940/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz stwierdził, że nie zgadza się z jednozdaniowym 

uzasadnieniem dotyczącym powodu zmiany nazwy Parku. Radny zapytał jakie 

„przestępstwo popełnił” Roman Stachoń, działacz związkowy, że wyrugowano 

go z bycia patronem tego Parku. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. nazw ulic i placów 

przy Komisji Organizacyjnej Rady Miasta, stwierdził, że Komisja 

Organizacyjna podała swoje powody w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Dotychczasowa nazwa „Katowicki Park Leśny imienia Romana Stachonia” jest 

nazwą który posiada powyżej 30 znaków, co ma takie następstwa, że żadnemu 

obiektowi nie można by tam nadać adresu, gdyż nie dopuszczają tego przepisy.  

Co do nazwy, to jest nią także „Katowicki Park Leśny”, bez patrona. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że  po zmianie nazwy Park będzie 

bezimienny. Jest przy wjeździe do niego postawiony obelisk, na którym 

znajduje się imię  i nazwisko patrona oraz  pełna nazwa Parku. Dzisiejsza 

decyzja wiąże się więc z likwidację tego obelisku. Nazwa „Katowicki Park 

Leśny” określa jedynie czym jest ten teren, tymczasem powinien on mieć swoją 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664381
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wyróżniającą go nazwę. Radny Zydorowicz poinformował, że Roman Stachoń  

zainicjował  m.in. plan budowy wielkiego centrum sportowego na terenie Pasku. 

Do dziś jest to teren gotowy pod budowę boisk. Żal, że nie wybudowano na nim  

np. „Orlika”.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że literalnie rzecz biorąc nazwa tego terenu 

będzie brzmiała „Katowicki Park Leśny”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że jest to taka nazwa jak np. Katowicki 

Dworzec, albo Hala Sportowa Szopienice. Musimy stosować jakieś wyróżniki. 

Może Roman Stachoń nie jest idealnym patronem, z czym Radny Zydorowicz 

nie zamierzał dyskutować, ale równocześnie upomniał się o to aby tego typu 

tereny nie były bezimienne. Radny zapytał jak np. nazwiemy Lasy Murckowskie 

- „Katowickie Lasy Murckowskie”?  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że Komisja Organizacyjna stwierdziła, iż 

określenie „Katowicki Park Leśny” jest wystarczająco jednoznacznym, gdyż 

określa teren , który jest nazwany. Zapewnił, że nikt nie zamierza wyrugować 

obelisku, o którym wspominał Pan Radny Zydorowicz.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach  „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LII/1071/10/ 

Punkt 12 Skreślony. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14.30 ogłosił przerwę techniczną. O godz. 14.45 

wznowiono obrady. 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

im. Św. Elżbiety w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/936/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LII/1072/10/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664460
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664540
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projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital 

Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań 

Elektrofizjologicznych Narządu Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w 

Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/938/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LII/1073/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka 

Miejskiego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/943/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LII/1074/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera  

w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/944/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LII/1075/10/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664647
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664715
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664822
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

zabudowanej położonej przy ul. Hetmańskiej 3 ( dz. nr 3/2) w celu 

sprzedaży tej nieruchomości na rzecz wieloletniego dzierżawcy. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/942/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

odstąpiła od opiniowania projektu uchwały.  

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Jozef Kocurek przypomniał, że przed sesją Radni otrzymali 

nowe uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, udzielenie zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości na rzecz wieloletniego dzierżawcy należy do wyłącznej 

kompetencji Rady, w drodze indywidualnej uchwały.   

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 LII/1076/10/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego nr 32 przy Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach 

przy ul. Plebiscytowej 46. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/941/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w ubiegłym roku wpłynął 

wniosek o likwidację Gimnazjum Specjalnego nr 32 znajdującego się przy 

Domy Dziecka „Stanica”. Obecnie w szkole uczy się 12 uczniów. Względy 

ekonomiczne oraz społeczne przemawiają więc za jego likwidacją.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LII/1077/10/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację 

wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU /947/10). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664910
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264664979
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota wyjaśnił, że projekt uchwały w stosunku do 

poprzednio obowiązującej uchwały zawężą likwidację ślepych miotów, wręcz 

humanitaryzuje to zjawisko. Wiceprezydent przypomniał, że Komisja 

Gospodarki Komunalnej wypowiedziała się pozytywnie w sprawie tego projektu 

uchwały i uwzględnia on także inicjatywy oraz opinie towarzystw opieki nad 

zwierzętami .  
 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy jest prowadzona kontrola nad zjawiskiem 

kastrowania w schroniskach. Radny zapytał także gdzie trafiają wykastrowane 

koty. Zauważył, że na realizację programu przeznaczane są środki publiczne.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc stwierdziła, 

że celem powyższego programu jest ograniczenie populacji kotów wolno 

żyjących, a nie całkowite usunięcie ich ze środowiska. Problem ten musi zostać 

rozwiązany w sposób skuteczny, ale jednocześnie humanitarny. Powyższa 

uchwała nie narusza przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).Treść uchwały 

została zaopiniowana pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Katowicach (pismo znak PIW.6273-122a/09 z dnia 27.11.2009r.) oraz 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce  z siedzibą w Chorzowie, przy 

ulicy Opolskiej 36 ( pismo znak TOZ/44/2009 z dnia 30.11.2009r.). 

Naczelnik Muc powołała się na pismo Wiceprezydenta Leszka Piechoty z dnia 

10 września br. skierowane do Pana Radnego Zawadzkiego, z którego jasno 

wynika koszt całkowity oraz jednostkowy wykonywanych zabiegów w Klinice 

Weterynaryjnej „Brynów”, z którą zawarto umowę na wykonywanie programu  

oraz podana jest  ilość wykonywanych zabiegów. Przed pozostawieniem kota do 

zabiegu zostaje podpisany odpowiedni kwestionariusz, na którym opisane jest 

miejsce bytowania kota, eksterier oraz dane personalne osoby, która dostarczyła 

zwierzę.  Zwierzęta po zabiegu oddawane są tego samego dnia osobie, która 

wcześniej je dostarczyła, co potwierdzone jest podpisem na w/w formularzu. 

Wszystkie zwierzęta podczas zabiegu są oznakowane poprzez amputację brzegu 

małżowiny usznej, celem zapobiegnięcia poddania ich powtórnemu zabiegowi.  

Naczelnik Muc stwierdziła, że raz w roku dokonywana jest kontrola  

w schronisku.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że chciałby otrzymać pełną dokumentację 

finansową ze schroniska. Zapytał czy są potwierdzenia odbioru kotów ze 

schronisk. Dodał, że trzeba go było zaprosić na wizję lokalną w takim 

schronisku. Stwierdził, że nie otrzymał opinii  organizacji zajmujących się 
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opieką nad zwierzętami, a wie, iż są one sprzeczne: jedna jest pozytywna,  

a druga negatywna.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc stwierdziła, 

że obie opinie są pozytywne względem projektu uchwały: jedna Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Katowicach z 12.11.2009r. i Towarzystwa Opieki 

nad  Zwierzętami w Polsce o/Chorzów z 13.11.2009r. Obie zostały 

przedstawione na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Naczelnik Muc zapytała czy humanitarne jest to co zdarzyło się ostatnio na 

Osiedlu Tysiąclecia, gdzie miot koci został bestialsko wrzucony do farby.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał w jaki sposób kontroluje się schroniska. Czy są 

ogłaszane przetargi na  kastrowanie kotów.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc wyjaśniła, 

że utrzymanie schroniska rozstrzygane jest w ramach przetargów.  

 

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LII/1078/10/ 

 

Punkt 20 Skreślony.  

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2010. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/948/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt jest wynikiem dodatkowych 

konsultacji z przewodniczącymi komisji Rady Miasta Katowice dla 

doprecyzowania terminów. Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie, a Komisja Rewizyjna zaopiniowała plan na swoim 

posiedzeniu.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LII/1079/10/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2010. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264666308
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264666388
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/949/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, a Komisje stałe Rady Miasta zaopiniowały plany 

w trakcie swoich posiedzeń.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LII/1080/10/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2009r. oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2009r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/950/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, a Komisje stałe Rady Miasta zaopiniowały 

sprawozdania w trakcie swoich posiedzeń.  

 

Prowadzący obrady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice za 

2009r., które stanowi zał. nr 1 do projektu uchwały.  

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 LII/1081/10/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pięciu 

pojazdów na własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/951/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej nie 

opiniowała projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że pojazdy wymienione  

w projekcie uchwały od 6-ciu miesięcy znajdują się na parkingu PKS SA 

Katowice.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1082/10/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pięciu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264675030
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264675117
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264675195
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pojazdów na własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  ( PU/952/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej nie 

opiniowała projektu uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1083/10/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 

organizacyjnym miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/955/10) wraz  

z autopoprawką o druku sesyjnym ( PU/962/10). 

Prowadzący obrady 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 29 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1084/10/ 
 

Punkt 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

projektu pn. „Wiem co potrafię- wiem kim będę” w ramach projektu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.  

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/957/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt ma na celu zwiększenie 

szans edukacyjnych 15 osobowej grupy młodzieży o głębszej 

niepełnosprawności intelektualnej przez opracowanie i wdrażanie 

innowacyjnego modelu diagnozowania i oceniania umiejętności potrzebnych do 

przysposobienia do pracy w dziedzinach określonych podstawą programową.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264675276
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264675352
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1085/10/ 

 

Punkt 26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/959/10). 

Prowadzący obrady 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 27 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1086/10/ 

 

Punkt 26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Katowickiej  Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/960/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Adam Warzecha powołał się na to, że zaproponowana w projekcie 

kwota ma być przeznaczona na wykup urządzeń kanalizacji deszczowej od 

osób, które wybudowały je ze środków własnych. Radny poprosił  

o charakterystykę tego majątku. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na terenie miasta Katowice 

znajduje się infrastruktura wodno-kanalizacyjna, w dużej części wybudowana ze 

środków niepublicznych. Ci, którzy ponieśli nakłady na wybudowanie 

poszczególnych fragmentów infrastruktury, zwracają się do Urzędu Miasta  

z wnioskami o wykup tej infrastruktury. Zadania związane z realizacją tego 

przedsięwzięcia podzielono pomiędzy dwa podmioty: RPWiK oraz KIWK-ę. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne będzie przejmowało 

od indywidualnych właścicieli ciągi kanalizacji sanitarnej, wodociągi  

i kanalizację ogólnospławną. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-

Kanalizacyjna ma natomiast za zadanie przejęcia ciągów kanalizacji 

deszczowej. W związku z tym, że KIWK-a nie ma na ten cel przewidzianych 

środków własnych, musi je pozyskać z zewnątrz. Projekt uchwały jest formą 

przekazania środków na ten właśnie cel.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264678025
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264678099
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Radny Adam Warzecha zapytał czy w sprawie chodzi o urządzenia, które 

stanowią „urządzenie drogi”. Ponadto zapytał czy odbiór kanalizacji deszczowej 

nie może odbywać się przy dotychczasowym stanie własnościowym tych 

urządzeń. Kolejne pytanie Radnego dotyczyło uzasadnienia ekonomicznego 

wykupu prywatnych urządzeń i elementów sieci.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że miasto jest zobowiązane do przejmowania 

infrastruktury znajdującej się w ciągach ulicznych, przejmowanie tego poprzez 

spółki obniża koszty, chociażby o podatek VAT, a przejęcie techniczne 

przyłączenia następuje na ściśle określonych warunkach z podaniem zasad  

zakupu i terminów, np. w  ratach.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LII/1087/10/ 

 

Punkt 26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał 

Rady Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/961/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Wojewoda Śląski w ramach 

nadzoru uchylił uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad korzystania ze stołówek 

szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Przepis powołany w w/w uchwale 

był niejasny, a ze względu na fakt, iż uchwała nie istnieje w obrocie prawnym, 

należy ją uchylić.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1088/10/ 

 

Punkt 26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie 

bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/963/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja Rady nie opiniowała 

projektu uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264678170
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264678236
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Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że 7 stycznia br. weszła w życie 

zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotychczas przy 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości udzielana była bonifikata ustalona przez Prezydenta za zgodą 

Rady. Aktualnie właściwy organ (Prezydent Miasta Katowice) może udzielić 

bonifikaty od opłaty z tytułu powyższego przekształcenia ustalonej zgodnie  

z art. 67 ust. 3a, na podstawie uchwały Rady. W uchwale określa się  

w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.  

 

Przewodniczący Rady zapytał dlaczego bonifikata wynosi zaledwie 20%. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dotychczas, przy poprzednim 

stanie prawnym była taka sama stawka bonifikaty 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1089/10/ 

 

Punkt Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani AlKrna 

niewłaściwe działania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/937/10) wraz  

z autopoprawką o tym samym druku sesyjnym. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1090/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani A P na działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/935/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264678358
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264679332


ustanowiony użytek ekologiczny. Z tego powodu Pani B                  należało się 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LII/1091/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pani Z B na działalność 

Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/954/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Wniósł o poprawę zapisu § 4 projektu uchwały, 

który winien brzmieć „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała kiedy ustały możliwości ubiegania się przez 

Panią B o odszkodowanie z tytułu własności Stawu Grünfeld. Na Stawie był 

odszkodowanie albo zamiana gruntów. Takich możliwości zainteresowana nie 

otrzymała. Obiecano jej, że będzie miała opracowany plan zagospodarowania 

przestrzennego tego terenu. Do dzisiaj taki plan nie został opracowany. Sprawa 

ciągnie się od wielu lat. Radna zapytała czy w całej sprawie nie chodzi o to aby 

Pani B nie otrzymała odszkodowania i nie miała uchwalonego  planu.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że użytek ekologiczny został ustanowiony na 

wodzie, a jego granica wychodziła zaledwie parę metrów na brzeg. Pani B 

nabywając ten teren wiedziała o jego ekologicznym „obciążeniu”. Miasto 

złożyło deklarację uchwalenia planu, a Pani B miała odstąpić od ewentualnych 

roszczeń. Sprawa ewentualnych roszczeń trwać będzie zapewne jeszcze kilka 

lat. Nie wyklucza to wydania warunków zabudowy dla tego terenu. Pani B 

oczekiwała na tym terenie znacznego zurbanizowania, co nie zyskało akceptacji 

Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Jej zadaniem jest opiniowanie takich spraw. 

Istnieje więc możliwość zabudowy tego terenu i to bez uchwalenia planu.  

  

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że uchwała Rady Miasta z ubiegłej 

kadencji usunęła użytek ekologiczny na tym Stawie. W tym momencie Pani 

Bobrzecka straciła możliwości dochodzenia odszkodowania, chociaż 

postępowała zgodnie z prawem. Nie ważne czy wiedziała, co kupowała, czy nie. 

Gdyby zainteresowana złożyła skargę na przewlekłość postępowania, to  

z pewnością by ją wygrała. Władza nie może rozporządzać prywatną  

własnością, a w tym przypadku tak się dzieje. Najpierw nie pozwolono jej nic na 

tej własności robić, później miasto obiecało i słowa nie dotrzymało. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że może rzeczywiście ten użytek został 

ustanowiony niezbyt zasadnie. Stało się tak jednak, gdyż podejmowano 

działania związane z zasypywaniem tego Stawu.  Stąd podjęto stosowną  

uchwałę Rady ustanawiającą na Stawie  użytek ekologiczny. Stwierdzenie, że 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264754461
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ktoś stracił możliwość uzyskania odszkodowania i że nie mógł korzystać  

z nieruchomości wydaje się dość dyskusyjny, skoro własnością jest staw, czyli 

woda. W jaki sposób można z niej korzystać.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LII/1092/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani ZoB 

o wykup wynajmowanych lokali komunalnych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny ( PU/958/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LII/1093/10/ 

 

Punkt 28 Interpelacje.  

Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzednią sesje Rady wpłynęły 

następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

1.1. wymiany nawierzchni na placu przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego na 

Osiedlu Paderewskiego w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 5.01.2010r. 

1.2. naprawy chodników na terenie Przedszkola nr 55 w Katowicach oraz 

nawierzchni placu zabaw mieszczącego się  na jego terenie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 12.01.2010r. 

1.3. uwłaszczenia nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Bocznej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 11.01.2010r. 

2/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie dostosowania systemu oświetlenia 

na skrzyżowaniu ulic: Chorzowskiej, Brackiej  i Złotej do potrzeb pieszych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 6.01.2010r. 

3/ radnego Adama Warzechy w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

powołania klubu koszykarskiego w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Krystyna Siejna z 4.01.2010r. 

4/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie ustaleń dotyczących organizacji ruchu 

podczas remontu dworca PKP jak i terenów wokół dworca. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z 4.01.2010r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264755049
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1264756063
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5/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie przyjęcia zasady 

eksponowania naszej flagi państwowej, Unii Europejskiej i regionalnej w 

miejscach podległych Prezydentowi Miasta Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta  Leszka  Piechoty z 8..01.2010r. 

6/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie:  

6.1. zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Bednarskiej z ulica 

Morawa. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 5.01.2010r. 

6.2. montażu lamp oświetleniowych na odcinku łączącym ulicę Bednarską z 

ulicą Morawa oraz w rejonie byłej Hali Sportowej HKS w Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 6.01.2010r. 

6.3. zainstalowania spowalniaczy na ulicy Bednarskiej oraz Kocura w dzielnicy 

Szopienice. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 5.01.2010r. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 15.01.2010r.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

interpelacje następujących radnych: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wycinki drzew oraz sprawdzenia jakości i 

ilości nasadzonych w to miejsce drzew przez firmę „Famur” w Katowicach-

Piotrowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka  Piechoty z 18.01.2010r.  

2/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu ulicy Ułańskiej i Chorzowskiej na Osiedlu Tysiąclecia w 

Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 18.01.2010r.  

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

3.1. przyjęcia od Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” 

poległych 16.12. 1981r. Izby Pamięci. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 13.01.2010r. 

3.2. podświetlenia Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach – 

Brynowie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.01.2010r.  

4/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie:  

4.1. przywrócenia wiaty przystankowej przy ulicy  Armii Krajowej na 

przystanku  autobusowym Katowice - Podlesie Strzelnica. 

4.2. stworzenia parkingów  dla rowerów na lokalnych stacjach kolejowych   

w mieście Katowice, przy których zatrzymuje się pociąg FLIRT kursujący na 

trasie Katowice – Tychy. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 18.01.2010r.  

4.3. skutecznego działania  w sprawie wyeliminowania pojazdów 

przekraczających dozwolona prędkość na ulicy Armii Krajowej w dzielnicach 

Piotrowice, Kostuchna i Podlesie w Katowicach. 
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Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 21.01.2010r.  

5/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1.  remontu ul. Zgody w Katowicach, 

5.2. przyznania środków finansowych na dokończenie remontu basenu 

kąpielowego z ZSO nr 7 w Katowicach, 

5.3. wykonania remontu kanalizacji na ul. Pięknej w Katowicach.   

6/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozpatrzenia możliwości poprowadzenia 

ścieżki rowerowej ulicą Beskidzką, dotyczy części znajdującej się w mieście 

Katowice. 

  
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1.radnego Marcina Krupy w sprawie mandatów zaocznych nakładanych przez 

Straż Miejską w Katowicach, 

2. radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1.informacji odnośnie wyjazdów dzieci ze szkół katowickich na wyjazdy 

śródroczne, 

2.2.dostępu do aktualnych danych tele-adresowych osób odpowiedzialnych za 

stan techniczny budynków w Katowicach, 

3. radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

3.1.uzupełnienia oświetlenia na ul. Dolnej, 

3.2.remontu nawierzchni ulicy Piotra Skargi w Katowicach, 

4. radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1.zaniedbań w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, 

4.2.wypoziomowania płyt betonowych stanowiących dojście do kładki nad 

Rawą łączącą ul. Bednarską z przystankiem tramwajowym w dzielnicy 

Szopienice, 

5. radnej Haliny Kańtoch i radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie 

pilnego remontu ostatniego odcinka ul. Granicznej, 

6.radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie zmiany wystroju (aranżacji) 

wnętrza Biura Obsługi Mieszkańców w budynku UM przy ul. Młyńskiej 4. 

 

Punkt 29 Zapytania radnych. 

Radna Ewa Kołodziej zapytała co planuje się w zakresie klasy koszykarskiej 

utworzonej przy Gimnazjum nr 20 w Katowicach. Sportowa rzeczywistość 

dalece odbiega od obietnic składanych na początku roku szkolnego. Radna 

zaapelowała o to aby dzieci uczęszczające do tej klasy miały regularne treningi 

sportowe. Obecnie prowadzone zajęcia odbiegają od takiego prawdziwie 

sportowego poziomu. Z tego powodu istnieje zagrożenie, że mogą zostać 

zaprzepaszczone talenty tych bardzo usportowionych dzieci.  

Radna poprosiła o interwencję i o to aby utworzyć w Gimnazjum nr 20  klasę 

sportową z prawdziwego zdarzenia.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w 2009r. zabezpieczono środki 

na prowadzenie zajęć sportowych tej klasy na hali sportowej „FAMUR-u”.  
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W bieżącym roku podpisano umowę na kontynuowanie zajęć sportowych  

z Uczniowskim Klubem Sportowym. W okresie świątecznym wystąpiła  

przerwa w zajęciach, zgodnie z terminem ferii świątecznych trwającym  

w szkołach. 

 

Radna Bożena Rojewska wniosła o docieplenie parteru budynku Urzędu 

Miasta, w którym panuje bardzo niska temperatura, szczególnie w okresie 

zimowym. Radna jako rozwiązanie zaproponowała np. zamontowanie kotary 

przy pierwszym wejściu do budynku. 

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że rozważy tę propozycję. 

 

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą aby pomimo trudności, jakie 

panują w Szkole Podstawowej nr 34, przynajmniej dzieci z Domu Dziecka 

mogły wyjechać na zimowy wypoczynek.  

Ponadto Radny poprosił o wyjaśnienie na piśmie dlaczego nie otrzymał 

odpowiedzi, na którą w trakcie dzisiejszej sesji powoływała się Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska Pani Zofia Muc (sprawa dotyczy  sytuacji 

panującej w schroniskach, w związku z tematem usypiania kotów). Radny 

zapytał także dlaczego w tej sprawie wydano dwie sprzeczne opinie: negatywną  

i pozytywną.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że odpowiedź zostanie udzielona 

na piśmie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy miasto wykona nową elewację na 

budynku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przy ul. Mariackiej. Radny 

poprosił także o podanie terminu postawienia wiaty przystankowej przy ul. 

Mariackiej, o czym sygnalizował już na jednej z poprzednich sesji ( lokalizacja 

przystanku znajduje się przy ul. Francuskiej). Odpowiedzi, które Radny 

otrzymał nie podają konkretnego terminu załatwienia sprawy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że budynek ZOJO ma 

nieuregulowany stan prawny i do czasu wyjaśnienia spraw własnościowych nie 

przewiduje się remontu budynku, także w zakresie elewacji. Co do wiat 

przystankowych Wiceprezydent zobowiązała się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej ponownie nawiązała do klasy sportowej w Gimnazjum 

nr 20 w Katowicach. Stwierdziła, ze dwa miesiące treningów w hali „FAMUR”, 

to zdecydowanie zbyt mało, nawet jak na rok szkolny, który rozpoczął się we 

wrześniu. Radna uważa, że problem jest poważny, zwłaszcza, że trwa liga 

koszykarska.  

Naczelnik Wydziału Sportu Pan Sławomir Witek wyjaśnił, że Urząd Miasta 

spełnił wszystkie składane obietnice. Wszystkie terminy treningów były 

omawiane z trenerem – Panem A Mi. Od nowego roku przewidziane są dotacje 

na klub. To trener nie wynajął sali „FAMUR” na styczeń 2010r. Naczelnik 
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stwierdził, że konieczna jest współpraca szkoły z klubem sportowym. Obecne 

rozgrywki mają jedynie rangę szkolną. Tylko poprzez klub sportowy można 

przeprowadzać rozgrywki innego typu niż o randze szkolnej.  
 

Radna Helena Hrapkiewicz zapytała kto jest właścicielem budynku 

znajdującego się z tyłu Supersamu ( dawny „Junior”), który jest w takim stanie, 

że przecieka w nim dach. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla 

przechodniów. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się zbadać tę sprawę, choć 

prawdopodobnie budynek jest własnością PSS „Społem”.  
 

Radna Halina Kańtoch poprosiła aby na piśmie udzielić jej odpowiedzi na 

zapytanie z poprzedniej sesji odnośnie zakazu palenia tytoniu na przystankach 

komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych. 
 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że rozważa zmianę terminu sesji w lutym  

i przeniesienie go z dnia 22 lutego na dzień 1 marca 2010r. Wynika to  

z przypadających na drugą połowę lutego ferii zimowych w szkołach.  

Odczytał wybrane pisma z okresu międzysesyjnego: 

- Zgromadzenia Mieszkańców Bloków przy ul. Szczecińskiej z 16.12.2009r. w 

sprawie wykupu mieszkań. 

- Pani E Frz 6.01.2010r. w sprawie swojej skargi. 

- Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach z 8 stycznia 2010r. dotyczące skargi Pana JaR. 

- Pana BoM z 19.01.2010r. dotyczące prośby o przydział mieszkania. 

- Pani  Wiceprezydent  K S z 20.01.2010r. w sprawie uczestnictwa Radnych 

Rady Miasta Katowice jako przedstawicieli organu prowadzącego w 

sprawdzianach i egzaminach w katowickich szkołach. 

- Pana GrW – Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej dotyczącej 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Nas troje  i więcej” z 20.01.2010r.  

- Pani Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 15.01.2010r. w sprawie coraz 

trudniejszego zachowania terminów udzielania odpowiedzi na interpelacje 

Państwa Radnych dotyczących spraw związanych z bieżącym utrzymaniem 

dróg, chodników oraz pozostałej infrastruktury komunikacji miejskiej.  
 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w powołanym piśmie chodzi  

jedynie o udzielenie merytorycznej odpowiedzi na interpelacje,  

z podaniem rozwiązania, co nie jest wykonalne w czasie, wymaganym zapisami 

statutowymi.   
 

Radny Marek Szczerbowski podziękował  17 radnym za wypełnienie ankiety 

dla Przewodniczącej  Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej.  
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Radny Ryszard Willner- Paster zawnioskował o weryfikację przez komisję ds. 

bezpieczeństwa ruchu drogowego ciągu komunikacyjnego znajdującego się przy 

ul. Bednarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kładki przez rzekę Rawę.  

W sprawie wpłynęło już wiele pism do Urzędu Miasta, tymczasem w żaden 

sposób nie wpływa to na załatwienie sprawy.  
 

Radny Dariusz Łyczko w związku z deklaracją Dyrektora MOSiR-u, złożoną 

na grudniowym posiedzeniu Komisji Kultury, Rekreacji  Sportu, a dotyczącą 

zakupu kontenera magazynowego na potrzeby Klubu „FC Nova Katowice”, 

który prowadzi rozgrywki w Szopienicach, Radny poprosił o kompleksowe 

rozpatrzenie tej sprawy i w miarę możliwości jej załatwienie. 
 

Radny Andrzej Zydorowicz złożył oświadczenie, że nie jest zainteresowany 

funkcją Przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu, która nie jest 

obsadzona od czasu rezygnacji z mandatu radnego przez Pana Jakuba 

Łukasiewicza. Radny Zydorowicz poprosił o uszanowanie swojej decyzji. 
 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na brak lodowiska przy ul. 

Kościuszki. Rozumie, że zostało ono przeniesione na plac pod „Spodkiem”, ale 

w budynku „Spodka” już jest lodowisko. Po co więc dwa obok siebie. 
 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że lodowisko przy ul. Kościuszki było 

tymczasowe. Zostało przeniesione pod „Spodek” dla ożywienia centrum miasta.  
 

Radna Ewa Kołodziej zapytała czy na istniejących ścieżkach rowerowych, nie 

można by w okresie zimowym zorganizować ścieżek do narciarstwa biegowego.  
 

Radny Jerzy Paluchiewicz zaapelował o zdyscyplinowanie właścicieli 

budynków do odśnieżania swoich posesji. 
 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady LII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 16.20.     

                                                                       

                                                                              Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                                    Jerzy Forajter   


