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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LIV sesji. 

 

Data sesji:  1 marca 2010r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.35. 

Numery podjętych uchwał: LIV/1094/10 - LIV/1119/10 

Prowadzący obrady:  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Marek 

Chmieliński  

Sekretarze sesji: radny Stefan Gierlotka i radna Izabela Kminikowska  

Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter   

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     
Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Oświadczenie w sprawie osiągnięć Pani Justyny Kowalczyk Honorowego 

Obywatela Miasta Katowice. 

Nr 2 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie  

międzysesyjnym.  

Nr 3 Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych 

Pomocniczych w Katowicach z wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 

6, nr 8, nr 15, nr 18, nr 20, nr 21 i nr 22.  

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta  

2/ Stanisław Włoch  
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Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z proponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

4a/ Oświadczenie w sprawie osiągnięć Pani Justyny Kowalczyk Honorowego 

Obywatela Miasta Katowice.  

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania nazw 

ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice  

( PU/980/10).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 

nazw ulic, placów i osiedli w Katowicach ( PU/981/10).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice „ ul. Króla Władysława Jagiełły” ( PU/965/10). 

10. Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2010r. ( PU/976/10). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2010r. ( PU/986/10).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2010r. ( PU/979/10).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2007-2011- Katowice bez barier”( PU/964/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

miasta Katowice na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

( PU/966/10). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania „Kierunków działań miasta Katowice w zakresie kultury  

i ochrony zabytków” za rok 2009 ( PU/ 985/10).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury 

fizycznej” za rok 2009 ( PU/974/10).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2009r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu”  

( PU/967/10).  

18. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  



 3 

z realizacji w 2009r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej  

w Szopienicach” ( PU/971/10).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2009r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” ( PU/972/10).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji 

Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego w Chorzowie 

( PU/973/10).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Instytucji Kultury 

„Estrada Śląska” w Katowicach oraz Górnośląskiego Centrum Kultury w 

Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury 

Katowice ( PU/970/10).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby 

pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za 

pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w  placówce opiekuńczo-

wychowawczej ( PU/977/10).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia siedmiu pojazdów na 

własność miasta Katowice  ( PU/978/10).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych w Katowicach  ( PU/975/10).   

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Organizacyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2010 (PU/988/10).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 11 Wełnowiec- Józefowiec ( PU/989/10).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie ( PU/990/10).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice ( PU/993/10). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Katowice ( PU/994/10).   

29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice oraz podziału 

środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń 

nauczycieli  za 2009 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  

prowadzonych przez miasto Katowice ( PU/995/10). 

30. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- Pani SM ( PU/ 968/10). 
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- Pani B P ( PU/969/10).   

31. Interpelacje radnych. 

32. Zapytania radnych. 

33. Komunikaty i wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przekazał prowadzenie sesji 

Wiceprzewodniczącemu Rady Markowi Chmielińskiemu.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński otworzył obrady LIV sesji 

Rady Miasta. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych Radnych, 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 Rad oraz 

Zarządów Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję oraz internautów. 

Prowadzący obrady powitał obecnego na sesji Komendanta Miejskiego Policji – 

podinspektora Adama Momota oraz Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej – brygadiera Bogdana Jędrochę.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

Radnych: 

1/ radnego Stefana Gierlotkę   

2/ radną Izabelę Kminikowską 

Rada Miasta Katowice wybrała sekretarzy sesji w głosowaniu jednogłośnym, 

przy 28 głosach „za”.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Przewodniczącego Rady  Jerzego Forajtera. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 4 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.) Wiceprezydent Miasta Katowice zawnioskowała  o zmianę 
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porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice 

dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice oraz podziału środków na wypłatę 

jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli  za 2009 

rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice ( PU/995/10). 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że sprawozdanie  wpłynęło już 

w lutym br., natomiast obecnie uzupełniono je jedynie o projekt uchwały.  

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

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wniósł o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu 4a/ Oświadczenie w sprawie osiągnięć Pani Justyny Kowalczyk 

Honorowego Obywatela Miasta Katowice.  

 

Radny Marek Szczerbowski przypomniał, że w ubiegłym roku składał 

wniosek o wniesienie pod obrady sesji Rady Miasta Katowice informacji 

Prezydenta Miasta dotyczącej realizacji strategii rozwoju miasta Katowice.  

W odpowiedzi poinformowano go,  iż sprawa będzie przedmiotem obrad sesji w 

lutym br., tymczasem dzisiejszy porządek obrad nie przewiduje takiego punktu. 

W związku z tym Radny Szczerbowski wniósł o wprowadzenie 

zaproponowanego punktu do porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że taka informacja 

wpłynęła na posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 16 lutego 

2010r. Przewodniczący chciałby aby wszyscy Radni mieli możliwość 

zapoznania się z tym materiałem w wersji pisemnej. W związku z tym 

zaproponował aby sprawę dotyczącą strategii miasta Katowice rozpatrzyć na 

kolejnej sesji w dniu 22 marca br.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o poddanie wniosku o wprowadzenie 

informacji Prezydenta Miasta dotyczącej realizacji strategii rozwoju miasta 

Katowice pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że Pani Wiceprezydent 

Krystyna Siejna mogłaby w dniu dzisiejszym przedstawić na sesji taką 

informację, jednak Przewodniczący uważa, że lepiej będzie, jeżeli sprawozdanie 

zostanie przedstawione na sesji w dniu 22 marca br.  
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poddał pod głosowanie 

wniosek radnego Marka Szczerbowskiego o wprowadzenie informacji 

Prezydenta Miasta dotyczącej realizacji strategii rozwoju miasta Katowice. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości: 8 głosów „za”, 11 głosów 

przeciwnych  i 7 głosów „wstrzymujących się”.   

 

Punkt 4a/ Oświadczenie w sprawie osiągnięć Pani Justyny Kowalczyk 

Honorowego Obywatela Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał oświadczenie w sprawie 

osiągnięć Pani Justyny Kowalczyk Honorowego Obywatela Miasta Katowice. 

/ Oświadczenie – zał. nr 1 do protokołu/ 

Rada Miasta Katowice przyjęła oświadczenie jednogłośnie, przy 21 głosach 

„za”.  

Przewodniczący Rady zobowiązał się przesłać odczytane oświadczenie Pani 

Justynie Kowalczyk.  

 

Punkt 5 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności  

              w okresie międzysesyjnym.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 5 lutego  2010r. do 1 marca 2010r.  

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radna Halina Kańtoch  w związku z informacją międzysesyjną Prezydenta 

Miasta Katowice, zapytała o to dlaczego miasto Katowice zrezygnowało  

z przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. 

Bałtyckiej i ul. Damrota.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że postawiono miastu zbyt 

wygórowane warunki finansowe do spełnienia i dlatego zrezygnowano  

z zakupu nieruchomości.  

Radna Halina Kańtoch  poprosiła o odpowiedź na piśmie.  

 

Radny Marek Szczerbowski w związku z udziałem Pana Prezydenta w 

„Dyktandzie Mistrzów” zapytał jaki był finansowy udział miasta w tym 

przedsięwzięciu.    

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska wyjaśniła, że impreza 

odbywała się przy współudziale Instytucji Kultury „Estrada Śląska”. Jeżeli 

chodzi o koszty to poniesiono 20 tys. zł kosztów organizacyjnych i  10 tys. zł  

w postaci nagrody Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy pieniądze zostały już wydatkowane.  
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Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska potwierdziła, że tak.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał dlaczego w takim razie w zmianach 

budżetu oraz w budżecie miasta na 2010r. wpisano zadanie polegające na  

zwiększeniu wydatków na organizację przez instytucję Estrada Śląska 

„Dyktanda Mistrzów”. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że budżet Instytucji Kultury 

„Estrada Śląska” przewiduje finansowanie różnych imprez, a uzupełnianie tych 

środków następuje po zakończeniu takich  imprez.  

 

Punkt 6  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady 

w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że w okresie od 1 lutego 

do 1 marca br. odbyło się 10 posiedzeń komisji stałych Rady Miasta i 1 sesja 

Rady Miasta Katowice.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował także o uroczystościach 

miejskich, w których uczestniczył Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 

Rady:  

1.  29  stycznia - udział w uroczystym otwarciu Żłobka Miejskiego  

w Katowicach.  

2. 8 luty – udział w uroczystości wręczenia I nagrody w konkursie  pt. 

„Otwarta szkoła” w Gimnazjum  nr 2  w  Katowicach.  

3. 10   luty  - udział w odprawie rocznej w  KWP  w  Katowicach. 

4. 9  luty -  Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący  uczestniczył  

w  I  sesji  Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 w Kotuchnie. 

5. 9  luty - Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący   uczestniczył  

w I  sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 20  w Zarzeczu. 

6. 10   luty – Przewodniczący Rady uczestniczył w   I sesji Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 15 Szopienice  - Burowiec.  

7. 10  luty  - Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący – uczestniczył 

w  I  sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 w  Murckach. 

8. 11   luty  - Pan  Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący  - 

uczestniczył w I  sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6  w  Ligota  - Panewniki.  

9. 25  lutego  Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący brał udział w 

uroczystościach z okazji  Dnia Węgierskiego  w Katowicach.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przedstawił pisma 

adresowane do Rady Miasta Katowice, noszące znamiona skarg i wniosków  - 

informacja –SKARGI: 
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1. W dniu 27 stycznia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za 

pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice - wpłynęła skarga Pani JB z dnia 

14 stycznia 2010 r. na rzekome niewłaściwe działania Dyrektora PUP w 

Katowicach związane z udzielaniem pomocy ze środków PFRON 

przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej. 

 Pismem z dnia 28 stycznia 2010r. zwrócono 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 

Spraw Obywatelskich i Społecznych  Rady Miasta Katowice.  

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

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy  

i trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych uwag, pytań  oraz wniosków.  

2. W dniu 3 lutego 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego - wpłynęła skarga Pana MaRa z dnia 22 stycznia 2010 r. 

na rzekomą bezczynność - brak wydania decyzji administracyjnej w sprawie 

udzielenia pomocy na opał przez MOPS w Katowicach.  

 Pismem z dnia 5 lutego 2010r. zwrócono 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 

Spraw Obywatelskich i Społecznych  Rady Miasta Katowice.  

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

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy  

i trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski  Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych uwag, pytań oraz wniosków.  

3. W dniu 4 lutego 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za pośrednictwem 

Kuratorium Oświaty w Katowicach - wpłynęła skarga Pani GMaze stycznia 

2010 r. na rzekome  naruszenie kodeksu pracy i kodeksu karnego przez 

Dyrektora III LO w Katowicach. 

 Pismem z dnia 5 lutego 2010r. zwrócono 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy  

i trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych uwag, pytań  oraz wniosków.  

4. W dniu 8 lutego 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego - wpłynęła skarga Pani AlS  z dnia 28 stycznia 2010 r. na 

rzekomą bezczynność Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (brak odpowiedzi na interwencję). 

 Pismem z dnia 9 lutego 2010r. zwrócono się z prośbą do Prezydenta Miasta 

Katowice o  przedstawienie stanowiska w sprawie, a na podstawie przepisu § 22 
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pkt 4 Statutu miasta Katowice skargę przekazano do rozpatrzenia Komisji 

Gospodarki Komunalnej.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 26 kwietnia 2010 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy  

i trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych  uwag, pytań  oraz wniosków.  

WNIOSKI 

1. W dniu 2 lutego 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynął wniosek 

Pana L Buz dnia 1 lutego 2010 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego 

i udzielenie dotacji. 

 Pismem z dnia 3 lutego 2010 r. zwrócono  się z prośbą  do Prezydenta Miasta 

Katowice o  przedstawienie stanowiska w sprawie, a na podstawie przepisu § 22 

pkt 4 Statutu miasta Katowice wniosek przekazano do rozpatrzenia Komisji 

Spraw Obywatelskich i Społecznych  Rady Miasta Katowice.  

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

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy  

i trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych  uwag, pytań  oraz wniosków.  

2. W dniu 15 lutego 2010r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynął wniosek 

Pana TaRez dnia 11 lutego 2010r. o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie 

Miasta Katowice i weryfikację procedur przy sprzedaży mieszkania 

komunalnego w Katowicach przy ul. Mieszka I.  

Pismem z dnia 16 lutego 2010r. zwrócono się z  prośbą do Prezydenta Miasta 

Katowice o przedstawienie stanowiska w sprawie jak również przygotowanie 

opinii prawnej w zakresie sposobu procedowania nad przedmiotowym 

wnioskiem. 

Wniosek przekazano również Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy – sesja w dniu 26.04.2010r.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zapytał czy do tej sprawy i 

trybu jej procedowania są pytania, uwagi lub wnioski Radnych? 

Rada Miasta Katowice nie zgłosiła żadnych  uwag, pytań  oraz wniosków.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  stwierdził, że Rada Miasta 

przyjęła zaproponowany tryb procedowania nad ww. pismami. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że 

Przewodniczący Rady otrzymał sprawozdanie z wykonania planu audytu 

finansowego za rok 2009. Poinformował, że jest ono także dostępne w BIP, 

zakładce „Kontrole”.  

 

Radna Halina Kańtoch w związku z informacją Przewodniczącego Rady 

Miasta o udziale w uroczystym otwarciu Żłobka Miejskiego w Katowicach, 

zapytała jaki to żłobek i gdzie się znajduje. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to żłobek znajdujący się  

w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 15, czyli w miejscu dotychczasowego 
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przedszkola. Na pierwszym piętrze funkcjonuje tam obecnie przedszkole, a na 

parterze otwarto oddział żłobka miejskiego.  

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że wielokrotnie, szczególnie w trakcie 

Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska przedstawiciele Urzędu Miasta 

wyjaśniali, że nowy żłobek zostanie otwarty w opustoszałym budynku po byłej 

przychodni zdrowia, znajdującym się przy ul. Uniwersyteckiej 13. Wolą Rady 

Miasta, w szczególności Radnych uczestniczących w pracach Komisji Ochrony 

Zdrowia i Środowiska była taka właśnie lokalizacja. W związku z tym Radna 

stwierdziła, że czuje się wprowadzona w błąd i prosi o wyjaśnienia. Uważa, że 

jest to ograniczanie miejsc w przedszkolu, które z powodu żłobka zostało 

pomniejszone, a nie taka była intencja Radnych. Zważywszy na brak miejsc  

w przedszkolach, Radna  uważa, że w sprawie zaszło jakieś  nieporozumienie.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że powstanie żłobka w budynku 

dotychczasowego przedszkola w żaden sposób nie ograniczyło dzieciom 

dostępu  do przedszkoli. Od początku planowano lokalizację w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 15.  

Wiceprezydent zobowiązała się wyjaśnić sprawę.  

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że wszyscy radni wiedzieli o lokalizacji 

żłobka w innym budynku niż ten, który ostatecznie przeznaczono na jego 

miejsce. Radna uważa, że łączenie przedszkola i żłobka w jednym budynku jest 

niewłaściwe. Zapytała jak to się stało i dlaczego radni zostali błędnie 

poinformowani o planowanej lokalizacji żłobka.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się wyjaśnić sprawę  i udzielić 

pisemnej odpowiedzi.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania 

nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/980/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Halina Kańtoch powołała się na § 2, ust. 1/ projektu uchwały, który 

stanowi, że ulica to także „mosty, wiadukty, węzły drogowe, tunele, bulwary, 

nabrzeża, ciągi piesze”. Radna stwierdziła, że zawsze była przekonana, iż ulica 

„biegnie przez most, wiadukt, węzeł drogowy, tunel, itd.” Bulwary, to już  

w ogóle nie ulica. Wydaje się więc, że zapisy projektu uchwały są niezgodne  

z zasadami języka polskiego. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyjaśnił, że z zapisu wynika, iż nazwy 

nadaje się  „ulicom, przez które rozumie się również: aleje, drogi w granicach 

miasta, w tym drogi wewnętrzne, itd.” Głównym  powodem podjęcia inicjatywy 

na Komisji Organizacyjnej było zamierzenie uporządkowania sprawy 
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nazewnictwa w mieście oraz enumeratywnego wymienienia tych obiektów 

miejskich, którym można by nadać nazwy. Problem został uzgodniony także z 

nadzorem prawnym Wojewody i wydaje się, że zapisy projektu są zgodne także 

z zasadami pisowni języka polskiego.  

 

Radna Halina Kańtoch powtórzyła, że „ulica to nie jest most”, a tak można 

rozumieć zapisy projektu uchwały.  Skoro chodzi o uporządkowanie spraw tego 

typu, to dla większej jasności brakuje tu np. spójnika „oraz”, „i” pomiędzy 

wymienionymi wcześniej zapisami.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.   

/ Uchwała nr LIV/1094/10/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zmiany nazw ulic, placów i osiedli w Katowicach .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/981/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LIV/1095/10/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „ ul. Króla Władysława Jagiełły”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/965/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Halina Kańtoch  zapytała czy przy ulicy, której planuje się nadanie 

nazwy, znajdują się jakieś budynki mieszkalne i czy pociągnie to skutki w 

postaci zmiany adresu oraz opłat urzędowych. Radna zwróciła uwagę na 

uzasadnienie do projektu uchwały. W każdym zdaniu, w którym jest data, nie 

ma podanego „roku”, w którym miało miejsce jakieś zdarzenie historyczne. 

Chodzi przede wszystkim o formę. Wydaje się, że nikt nie sprawdza uzasadnień 

pod względem stylistycznym.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267788870
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267788947
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Radny Jerzy Dolinkiewicz zapewnił, że biogramy postaci, będących patronami 

ulic przygotowują historycy z Muzeum Historii Katowic. Nie ma tam więc 

błędów merytorycznych. Jeżeli chodzi o pewną niestaranność i brak w tekście 

skrótu „rok”, czy też wpisania „w” bezpośrednio przed datą historyczną, czyli 

np „ w 1410r.”, to wynika to z dokonywania skrótów przez przygotowujących 

projekty urzędników. Radny dodał, że uzasadnienie nie jest integralną częścią 

uchwały. Co do lokalizacji, to poprzednio trzy odnogi ulicy, wychodzące z 

Placu Ronalda Reagana  miały tę samą nazwę, tzn. Alei Bolesława 

Krzywoustego. O zmianę nazwy zwróciły się Rady Pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej nr 66 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego na Os. Tysiąclecia.  

Radny zapewnił, że przy nowo nadanej ulicy nie ma budynków mieszkalnych  

i nikt nie będzie musiał zmieniać danych meldunkowych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna w imieniu urzędników, zapewniła, że będą 

oni uważniej przygotowywać uzasadnienia do projektów uchwał.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

/ Uchwała nr LIV/1096/10/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/976/10.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1097/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2010r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/986/10. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267789213
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267789278
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Radny Marek Szczerbowski zapytał jakie imprezy zostały zaplanowane  

w ramach zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010r. w zakresie 

wydatków związanych z pokryciem kosztów organizacji imprez sportowych  

o zasięgu krajowym i międzynarodowym na kwotę 770.000 zł. Radny zapytał 

także czy nie wydaje się słuszne aby zmian w budżecie dokonywać przed 

realizacją imprez, a nie po ich sfinalizowaniu, ewentualnie zwiększyć dotacje na 

Instytucje Kultury w celu realizacji zaplanowanych przez nie imprez.  Skoro jest 

inaczej, to po co poddawać pod głosowania wydane już środki.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że zaplanowane w projekcie 

uchwały imprezy  za sumę 770.000 zł dopiero będą realizowane. Spośród tych 

imprez przewiduje się: mecze męskiej reprezentacji siatkarskiej w ramach Ligi 

Światowej – Siatkówkę Mężczyzn, Galę z udziałem Mariusza Pudzianowskiego, 

Snowboard w plenerze wakacyjnym, z elementami wodnymi, czyli nie zimowy, 

co wynikałoby z nazwy dyscypliny. Ponadto zaplanowano Maraton Silesia.  

Całość materiałów zostanie przekazana na Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu.  

Co do uwagi dot. finansowania imprez, które dopiero się odbędą, to jeżeli 

chodzi o te, które są dofinansowane bezpośrednio z budżetu miasta, to w takiej 

właśnie kolejności są one realizowane, tzn. najpierw zaplanowanie środków,  

a następnie ich wydatkowanie.  

Instytucje kultury mają uchwalone swoje własne budżety. Instytucja Kultury 

„Estrada Śląska” działa także na podstawie dotacji przyznanej na imprezy, które 

wskazuje Urząd Miasta. Można więc zorganizować imprezę, po czym przesunąć 

na nią środki w ramach dotacji dla instytucji kultury z budżetu miasta.   

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o podanie na piśmie kwot z rozbiciem na 

poszczególne imprezy zaplanowane w ramach tego zadania. Uznał, że lepiej 

byłoby gdyby w ramach zmian budżetu zapisać np. „zwiększenie dotacji na 

organizację imprez realizowanych przez Instytucję Kultury „Estrada Śląska”.  

W tym duchu Radny poprosił o takie właśnie zapisy w kolejnych projektach 

uchwał.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LIV/1098/10/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego w 2010r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/979/10.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267789352
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

podobnie jak Komisja Bezpieczeństwa i Porządku miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LIV/1099/10/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

na lata 2007-2011- Katowice bez barier. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/964/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że program obejmuje okres od 

2007-2011, jednak każdego roku kalendarzowego uzupełniany jest o kolejne 

zadania. Tak jest również w tym przypadku.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LIV/1100/10/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu miasta Katowice na rok 2010 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/966/10. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Skarbu oraz Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał ile wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta, 

na jaką kwotę i czy potencjalnym beneficjentem były inne instytucje niż Parafie 

i Kościoły.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267794358
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267794452
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w sprawie dotacji wpłynęło 10 

wniosków. Cztery z nich, które zostały zaproponowane w projekcie uchwały 

stanowią kontynuacje poprzednich dofinansowań. Są one montażem 

finansowym budżetu Katowic z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Pozostałe złożone wnioski to: Specjalnego  Ośrodka Wychowawczego Sióstr 

Św. Jadwigi z Bogucic, Kościoła Ewangelickiego pod Wezwaniem 

Zmartwychwstania Pańskiego, Wspólnot Mieszkaniowych:  przy ul. 

Kordeckiego 1/1a  oraz  przy ul. Wojewódzkiej 29, Kościoła pod Wezwaniem 

Św. Szczepana z Bogucic oraz Kościoła pod Wezwaniem Św. Anny  

z Nikiszowca.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał ponownie czy w przeciągu ostatnich 

ośmiu  lat dotacje otrzymały inne instytucje niż Kościoły.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w ostatnich czterech latach 

były zaplanowane większe środki na prace konserwatorskie na cele wspólnot 

mieszkaniowych. Ostatecznie nie skorzystały one z przyznanej dotacji, która 

była prowadzona w ramach montażu finansowego z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, gdyż Wspólnoty te  nie były w stanie zamknąć 

całości finansowania prac.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LIV/1101/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania „Kierunków działań miasta Katowice w 

zakresie kultury i ochrony zabytków” za rok 2009. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/985/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1102/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice  

w zakresie kultury fizycznej” za rok 2009. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267795599
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267795673
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/974/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Marek Szczerbowski przy okazji omawiania punktu poświęconego 

kierunkom działania miasta w zakresie kultury fizycznej za rok 2009 stwierdził, 

że sprawozdanie powinno być powodem do szerszej dyskusji. Radny uważa, że 

w stosunku do informacji medialnych, po macoszemu potraktowano w nim   

pomoc przekazaną w ubiegłym roku przez Prezydenta Miasta dla Klubu GKS 

„Katowice”. Warto by także poszerzyć informację o tę sprawę , zwłaszcza, że na 

początku roku 2010 znowu istnieje problem z tym klubem. W związku z tym 

Radny chciałby wiedzieć jakie są oczekiwania Pana Prezydenta w tym zakresie. 

Ponadto chciałby wiedzieć jakie są oczekiwania Radnych.  

Zwrócił się więc z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sesji 

Rady Miasta punktu dotyczącego stanowiska Rady Miasta w sprawie Klubu 

GKS „Katowice”. Ponadto wniósł o szerszą dyskusję na temat innych dyscyplin 

sportu oraz ich dofinansowania w postaci wypracowania planowanej polityki w 

tym zakresie. Chodzi np. o dofinansowywanie Klubu „Naprzód Janów”, które 

odbywa się na skutek nacisków medialnych, tuż przed rozgrywkami ligowymi. 

Nie może to zależeć od dobrej lub złej woli Pana Prezydenta.  

Radny oczekuje aby w kolejnych sprawozdaniach z wykonania „Kierunków 

działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej” za rok 2009 odbywać 

szerszą debatę i to nie tylko na Komisjach, na których taka dyskusja 

rzeczywiście się odbywa. Wzorem Kielc, Wrocławia, Chorzowa, Radny uważa, 

że należy  wspomóc Klub GKS „Katowice”, gdyż może być on wizytówką 

miasta Katowice.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LIV/1103/10/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2009r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu” .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/967/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że zarówno ten, jak i dwa 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267795760
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kolejne programy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1104/10/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2009r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/971/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1105/10/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2009r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/972/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1106/10/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji Ośrodka 

Wczesnej Rehabilitacji Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.  

dr E. Hankego w Chorzowie.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/973/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła że jest to pierwszy przypadek 

wyrażenia przez Radę negatywnej opinię do projektu uchwały ościennego 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267795878
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267795972
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267796037
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miasta, jednak miasto Chorzów nie konsultowało, ani nie uzgadniało 

możliwości przejęcia świadczonych usług wraz z kontraktem z NFZ  

z Dyrektorami katowickich ośrodków, a trzy spośród nich wskazało do 

kontynuowania świadczeń medycznych. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1107/10/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Instytucji 

Kultury „Estrada Śląska” w Katowicach oraz Górnośląskiego Centrum 

Kultury w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Centrum 

Kultury Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/970/10 wraz z nowym 

uzasadnieniem do projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że nowe uzasadnienie do 

projektu uchwały zawiera mocne podkreślenie dotyczące umocowania Biura 

Europejskiej Stolicy Kultury w strukturze nowej placówki kultury. Kolejna 

autopoprawka zgłoszona przez panią Wiceprezydent dotyczy zapisów w 

Statucie nowej instytucji. Znalazła się tam data 25 stycznia br, gdyż taki był 

pierwotny zamysł wprowadzenia projektu uchwały na wyznaczoną w tym dniu 

sesję Rady. Z powodu wielotygodniowych uzgodnień prowadzonych  

z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego procedura się nieco przedłużyła  

i stąd zaistniała konieczność zmiany tego terminu na dzień dzisiejszy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na niefortunną nazwę nowej 

placówki. Stwierdził, że „Centrum Kultury Katowice” brzmi mniej więcej tak, 

jak „Dworzec Główny Katowice”. Zważywszy na szerszą terytorialnie nazwę 

łączonych instytucji, tzn. „Estrady Śląskiej” oraz „Górnośląskiego Centrum 

Kultury”, tworząc nową instytucję ograniczamy ją już na wstępie w zakresie 

nazwy do terytorium Katowic. Zaproponowana nazwa wydaje się być także 

pewnym stylistycznym „łamańcem”. O wiele lepiej brzmiałoby „Katowickie 

Centrum Kultury” lub „Górnośląskie Centrum Kultury”. Ponadto w nowym 

uzasadnieniu  do projektu uchwały, rozszerza się działalność placówki o 

Europejską Stolicę Kultury 2016. Tymczasem ze Statutu nowej instytucji 

wynika, że będzie ona działała jedynie na terenie miasta. Radny zapytał jak więc 

biuro, które zamierza prowadzić działalność o zasięgu krajowym, czy nawet 

europejskim może nie zostać wpisane w Statucie nowej instytucji. Przecież to 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267796109
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Statut będzie podstawą działania nowej placówki. Radny zapytał czy nie ma tu  

pewnej niespójności. Nie można nagle w uzasadnieniu do projektu uchwały 

dopisywać szerokiego zakresu nowych zadań, które równocześnie nie znajdują 

odzwierciedlenia w Statucie nowej instytucji. 

 

Radny Piotr Hyla poparł wypowiedź Radnego Zydorowicza. Potwierdził, że 

zapisy nie są spójne. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wątpliwości co do nazwy 

wynikają zapewne stąd, iż nikt się jeszcze do niej nie przyzwyczaił. Jeżeli 

będzie nowa propozycja nazwy, to sprawa wydaje się otwarta. Nie chciano 

używać nazw jednej z łączonych instytucji, stąd propozycja całkiem nowa. 

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia co do terytorialnego prowadzenia działalności 

promocyjnej i reklamowej przez nową instytucję, to nie ma przeszkód aby była 

ona prowadzona na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. 

Odpowiada to zapisom ustawowym, pomimo statutowego zapisu, że to miasto 

Katowice jest obszarem działania instytucji.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zaproponował wprowadzenie poprawek do 

Statutu nowej instytucji, polegających chociażby na wpisaniu informacji, że 

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016r. prowadzi działalność na terenie 

Centrum Kultury Katowice. Ponadto według zamierzeń, Biuro ESK 2016 będzie 

podlegało  nowej instytucji. Skoro dyrektorem tego Biura ma być człowiek 

kultury, artysta, duża indywidualność, osoba twórcza, to być może okaże się, że 

taka podległość będzie stanowić przeszkodę we współpracy. Radny ponownie 

zaproponował dla  łączonych instytucji  nazwę  „Katowickie Centrum Kultury” 

lub „Górnośląskie Centrum Kultury”, co nie ograniczałoby działalności do 

terytorium Katowic. Stanowiłoby także o zachowaniu ciągłości ze znaną  

w całym kraju zlikwidowaną jednostką, tzn. Górnośląskim Centrum Kultury.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że nad projektem uchwały 

trwały ponad miesięczne konsultacje z nadzorem prawnym Wojewody 

Śląskiego. Poza Statutem nowej instytucji, rola ESK będzie wyraźnie 

zaznaczona w schemacie organizacyjnym. Nadzór Wojewody stoi na 

stanowisku, że to co jest zapisane w ustawie o działalności kulturalnej musi 

znaleźć odzwierciedlenie w Statucie. Wspomniana wyżej ustawa określa, że to 

Dyrektor instytucji wskazuje regulamin wraz ze schematem organizacyjnym  

i nie można mu w tym zakresie niczego narzucać, gdyż to on zarządza 

instytucją. Co do nazwy, to założeniem było to aby wyróżnić nową instytucję od 

poprzednio istniejących.  

 

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że nowa nazwa „Centrum Kultury 

Katowice” promuje miasto, co jest bardzo Katowicom potrzebne.   
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Radny Piotr Hyla zapytał jaka jest data złożenia przez miasto Katowice 

wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o miano Europejskiej Stolicy Kultury 

2016 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to data 31 sierpnia br.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał dlaczego w takim razie zawiązanie Centrum Kultury 

Katowice nastąpi z dniem 1 lipca 2010r., co wynika z zapisów § 1 projektu 

uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Statut nowej instytucji oraz 

wszystkie działania rozpoczną się z dniem podjęcia uchwały. Nawiązując do 

poprzedniej wypowiedzi Radnego Andrzeja Zydorowicza, Wiceprezydent 

Krystyna Siejna stwierdziła, że  Pan MaZi jako proponowany Dyrektor Biura 

ESK 2016 w pełni popiera swoje umocowanie w ramach nowej instytucji.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał kiedy znany będzie regulamin organizacyjny ESK 

2016.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że projekt schematu 

organizacyjnego został już przesłany przez Dyrektora Biura ESK 2016 Pana 

Marka Zielińskiego. W trakcie posiedzenia Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu, 

Pan Dyrektor może zaprezentować swoje zamierzenia w sprawie planów 

związanych z prowadzeniem Biura.  

 

Radny Piotr Hyla dopowiedział, że pytał się o regulamin organizacyjny 

Centrum Kultury Katowice, a nie ESK 2016.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że robocze wersje schematu 

organizacyjnego są już gotowe.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał na jakim poziomie będzie się kształtował 

budżet nowej instytucji, czy stanowić on będzie sumę dotychczasowych 

budżetów łączonych instytucji, czy nowa instytucja przejmie wszystkie 

nieruchomości i ruchomości  należące do istniejących instytucji kultury. 

Ponadto Radny zapytał  kto będzie de facto szefem Dyrektora ESK 2016. 

Obecnie jest bowiem mowa o Dyrektorze ESK 2016, Radzie Programowej, 

Radzie Miasta Katowice, Panu Prezydencie Miasta itd.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że zostaną zsumowane budżety 

obu instytucji, podobnie jak nowa placówka przejmie całe mienie, w postaci 

nieruchomości i ruchomości, zobowiązań oraz wierzytelności łączonych 
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instytucji. Co do podległości Dyrektora ESK 2016, to z projektu schematu 

organizacyjnego wynika, że istnieje Komitet Organizacyjny, w skład którego 

wchodzą Pan Prezydent wraz z urzędnikami,  przedstawiciel Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego, Marszałek Województwa z Dyrektorem Wydziału 

Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, jako organ stanowiący ciało 

decyzyjne, Rada Programowa oraz Dyrektor ESK 2016 niejako równolegle  

z Radą Programową. Ten schemat określa podległość Dyrektora Zielińskiego  

względem realizacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Osobną sprawą 

jest podległość Dyrektora Biura ESK 2016 względem dyrektora całego Centrum 

Kultury Katowice, która wynikać będzie ze stosunku pracy. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zgodził się z argumentacją Radnego 

Andrzeja Zydorowicza względem proponowanej nazwy nowej instytucji. 

Powinna to być może nazwa „Górnośląskie Centrum Kultury Katowice” . Nie 

uciekajmy od nazwy „Górnośląskie”, które usankcjonowane jest wieloletnią 

tradycją oraz jednoznacznie określa zasięg działania instytucji na terenie całego 

Górnego Śląska.  Skoro na obecnym etapie można jeszcze zmienić nazwę, to 

Przewodniczący Rady zgłasza taki wniosek, zwłaszcza, że zachowamy wówczas 

tradycję i równocześnie podkreślimy, że jest to centrum katowickie.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w takim razie podkreślimy 

jedynie ciągłość z „Górnośląskim Centrum Kultury”. Nie widać natomiast  

w takiej nazwie dorobku drugiej instytucji, tzn. „Estrady Śląskiej”.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził w takim razie, że może 

zaproponować nazwę  „Górnośląskie Centrum Kultury, Estrada Śląska”, co 

podkreśli udział i zasługi łączonych instytucji kultury.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nazwa w tej sprawie nie jest być 

może najważniejsza. Stworzone zostało już jedno opracowanie, za które miasto 

zapłaciło zewnętrznej instytucji znaczne środki finansowe. Opracowanie to  

dotyczyło ram działania nowej instytucji. Podczas podejmowania uchwały 

dotyczącej woli połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury oraz Instytucji 

Kultury „Estrada Śląska” mowa była o planach przygotowania nowego 

schematu oraz regulaminu organizacyjnego nowej instytucji na sesję, która tak 

jak dzisiejsza powoła nową instytucję. Tymczasem zaproponowany przy 

projekcie uchwały Statut nowej instytucji nie spełnia tych oczekiwań. Radny nie 

wyobraża sobie, aby w ramach jednej instytucji jeden dyrektor podlegał 

drugiemu dyrektorowi i jeszcze musiał  słuchać Rady Programowej, w osobach 

Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa. Organizacyjne takie założenie 

jest nierealne i zapewne nie będzie służyło podejmowaniu decyzji. Radny 

chciałby poznać schemat organizacyjny,  regulamin organizacyjny nowej 

instytucji, wraz z kompetencjami, które pozwolą na realizację tych skromnych 
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zapisów Statutu nowej instytucji. W dzisiejszych zmianach budżetu planuje się 

środki na kolejne opracowanie dotyczące przekształcenia nowej instytucji. 

Radny zapytał czy środki te zostały już uruchomione, czy przygotowano w tym 

temacie zwarty dokument, z którym można się zapoznać, a jeżeli tak, to Radny 

chciałby aby stanowił on podstawę podejmowania decyzji związanej  

z podjęciem uchwały  w omawianej obecnie sprawie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  powtórzyła jeszcze raz, że to dyrektor nowej 

instytucji przedstawia regulamin i schemat organizacyjny nowej instytucji. 

Nadzór Wojewody kieruje się literą prawa i zgodnie z zapisami ustawy o 

działalności kulturalnej, to dyrektor przedstawi te dokumenty. Sprawa była 

przez ponad miesiąc konsultowana z nadzorem prawnym Wojewody.  Na dzień 

dzisiejszy, przed powołaniem instytucji, takie dokumenty nie mogą być więc 

przedstawione. Firma, która przygotowała dokumenty dotyczące schematu oraz 

regulaminu organizacyjnego wspierała tym samym działania organizacyjne 

także Dyrektora Biura ESK 2016. Pan M Z, z jednej strony będzie realizował 

projekt ubiegania się przez miasto Katowice o miano Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016, a z drugiej strony będzie on pracownikiem etatowym Centrum 

Kultury Katowice. Musi to pogodzić, gdyż  taka jest  potrzeba.   

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że z wypowiedzi można było 

zrozumieć, iż zlecono wykonanie dokumentów, które nadzór Wojewody 

wykluczył jako stanowiące załącznik do projektu uchwały. Skoro zostały one 

przygotowane, to bez względu  na to, czy będą one integralną częścią uchwały, 

czy nie, to można je było przedstawić Radnym do dyskusji. Byłoby to możliwe, 

bez względu na to jak reaguje na to nadzór Wojewody. Radny zauważył, że 

zawsze w trudnych sytuacjach przywołuje się autorytet instytucji zewnętrznych, 

po to aby Radnym nie dostarczyć wszystkich dokumentów. Stwierdził, że to nie 

nadzór Wojewody podejmuje uchwały, tylko Rada Miasta Katowice.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wszystkie dokumenty zostały 

przygotowane. Szczegóły określi jednak Dyrektor nowej instytucji. Jedynym 

wymaganym dokumentem do projektu uchwały ma być Statut.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz powtórzył, że sprawa nazwy nie jest wbrew 

pozorom rzeczą bagatelną, gdyż przekazuje pewną treść. Zanim się ją ustali 

warto więc się zastanowić jakie treści ta nazwa ma przekazywać oraz jak 

powinna ona brzmieć aby łatwo wpadała w pamięć. Zapisy zaproponowanego 

Statutu nie są spójne z zapisami nowego uzasadnienia do projektu uchwały. § 2, 

ust. 2 Statutu Centrum Kultury Katowice, stanowi, że Centrum prowadzi 

działalność na terenie miasta Katowice. radny zapytał skąd więc plany co do 

działalności poza jego granicami.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że instytucja musi działać na 

terenie miasta skoro jej organem założycielskim są Katowice. Jednocześnie  

w swojej działalności instytucja kultury prowadzi produkcję i promocję, z którą 

może występować także poza granicami miasta. Nie ma tu żadnej sprzeczności.  

 

Radny Marek Szczerbowski zgłosił wniosek o zdjęcie omawianego  punktu  

z porządku obrad sesji, w celu pozyskania dokumentów, o których wspominała 

Pani Prezydent, a które pozwolą Radnym na przedyskutowanie także kwestii 

dotyczącej nazwy nowej instytucji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zgłosiła wniosek przeciwny do Radnego 

Szczerbowskiego. Istnieje konieczność umocowania w strukturze nowej 

instytucji Biura ESK 2016. Już ponad miesiąc trwały dyskusje, czas najwyższy 

podjąć decyzje.   

 

Radny Piotr Hyla ponownie zapytał jak nowa instytucja będzie mogła 

prowadzić działalność poza granicami miasta, skoro zgodnie z zapisami swojego 

Statutu prowadzi działalność na jego terenie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna powtórzyła, że większość instytucji kultury 

prowadzi działalność także poza granicami miast, w których znajdują się ich 

siedziby.  

 

Radny Marek Chmieliński  stwierdził, że w przypadku ewentualnych błędów 

prawnych, nadzór Wojewody z pewnością uchyli niewłaściwe zapisy uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Marka 

Szczerbowskiego o zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad dzisiejszej 

sesji.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości, w wyniku głosowania: 10 głosów 

„za”, 15 głosów sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

Radna Stanisława Wermińska przypomniała, że zgłoszone zostały wnioski 

odnośnie nazwy nowej instytucji. Zaproponowała aby poddać je pod 

głosowanie. Radna opowiedziała się za propozycją nazwy „Górnośląskie 

Centrum Kultury”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 minut 

przerwy w obradach sesji.  

 

O godz.16.30 Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński ogłosił  przerwę  

w obradach. 

O godz. 16.45 wznowiono obrady.  
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LIV/1108/10/ 

 

Punkt Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby 

pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty 

za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w  placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/977/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LIV/1109/10/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia siedmiu 

pojazdów na własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/978/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że żadna 

Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, ze projekt uchwał dotyczy 

porzuconych samochodów, które znajdują się od sześciu miesięcy na parkingu 

miejskim. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1110/10/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/975/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1267796171
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268032712
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268032772
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Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1111/10/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice na rok 2010. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/988/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1112/10/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 11 Wełnowiec- Józefowie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/989/10.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LIV/1113/10/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/990/10. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/ Uchwała nr LIV/1114/10/ 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/993/10. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268032836
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268032903
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268032958
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268033028
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i zaproponowała 

Radnego Michała Jędrzejka do składu Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. 

 

Radny Michał Jędrzejek wyraził zgodę na pracę w tej Komisji.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LIV/1115/10/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/994/10. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i zaproponowała 

Radnego Michała Jędrzejka na Przewodniczącego  Komisji Kultury, Rekreacji  

i Sportu. 

 

Radny Michał Jędrzejek wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na przewodniczącego 

Komisji Kultury Rekreacji i Sportu został zatem wybrany radny Michał 

Jędrzejek.  

/ Uchwała nr LIV/1116/10/ 

 

Punkt 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice dotyczącego wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

Katowice oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku 

uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli  za 2009 rok, zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/995/10. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268033095
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268033156
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał jak wygląda sprawa wyjazdu na „zielone 

szkoły” w Szkole nr 34. Miasto wypłaca nauczycielom podwyżki, a oni nie chcą 

jeździć z dziećmi. Nauczyciele dodatkowo oczekują dofinansowania takich  

wyjazdów przez rodziców. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze zaproponowane zapisy wynikają 

z „Karty nauczyciela” oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które 

w sposób szczegółowy określa co powinno zawierać sprawozdanie 

przedstawione w postaci  uchwały Rady Miasta. Każdy poziom kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli ma swoje „zaszeregowanie płacowe”. W dwóch 

stopniach awansu zawodowego, w przypadku nauczyciela stażysty oraz 

nauczyciela mianowanego w kilku placówkach na terenie miasta Katowice 

wystąpiła niedopłata, którą należy wyrównać poprzez jednorazowy dodatek 

wyrównujący. Jest to 35 zł na etat dla nauczyciela stażysty, a dla nauczyciela 

mianowanego 15 zł. 

Nie ma to nic wspólnego z wyjazdem na zielone szkoły. 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy dzieci z Domu Dziecka będą miały 

zapewniona inną opiekę, skoro nauczyciele nie chcą jechać na zielone szkoły 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że są różne możliwości wyjazdów 

dzieci z Domów Dziecka i zapewne któraś z nich zostanie zrealizowana.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LIV/1117/10/ 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi  Pani  SMi na niewłaściwe 

działania Oddziału Eksploatacji Budynków nr  

5 Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  

w zakresie naliczenia opłat za wodę. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/968/10). 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Rewizyjna odstąpiła od opiniowania projektu uchwały. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268034076
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zauważył, iż w przedmiotowej sprawie 

sporządzona została opinia prawna, z którą zgadza się Komisja Rewizyjna. 

Uznała ona, że Rada Miasta jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący uważa, że jest to postępowania skargowe i Komisja Rewizyjna 

powinna przedstawić opinię do omawianego projektu uchwały, zgodnie z jego 

dekretacją. Nie rozumie dlaczego Komisja Rewizyjna uchyliła się od 

opiniowania tego projektu. 

 

Radny Dawid Kostempski wyjaśnił, że stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało 

wypracowane przed wydaniem opinii prawnej przez Wydział Prawny Urzędu 

Miasta Katowice. Komisja zadecydowała, że postępowanie skargowe jako 

rodzaj postępowania znajduje zastosowanie wówczas, gdy skarga nie daje 

podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub 

szczególnego. Nie może również stanowić podstawy wniesienia powództwa lub 

wniosku o wszczęcie postępowania sądowego. Skarga Pani SMicuznana została 

za bezprzedmiotową i Komisja nie musi wydawać opinii w tej sprawie. Jest to 

tym bardziej uzasadnione, że wielokrotnie Radni podejmowali na sesjach Rady 

uchwały nie posiadające opinii komisji i w związku z tym wydaje się, iż na 

zasadzie tego precedensu można pracować także w omawianym obecnie 

punkcie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że generalna zasada jest taka, iż projekty 

uchwał wymagają opinii komisji. W związku z tym, jako osoba kierująca 

pracami Rady Miasta, Przewodniczący Rady zwraca się z prośbą do 

Przewodniczących Komisji Rady o wypracowywanie takich opinii. 

Przewodniczący znajduje się w niezręcznej sytuacji, jeżeli takie opinie,  

z niewiadomych powodów nie zostają wydane. Jest to tym dziwniejsze, że 

opinia prawna oraz treść projektu uchwały jest zgodna ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej. Pomimo to Komisja uchyliła się od wydania opinii.  

 

Radny Adam Warzecha wyjaśnił, że jedynym powodem uproszczenia tej 

procedury  była chęć  przyspieszenie postępowania, które nie budzi wątpliwości. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LIV/1118/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani BPrna 

nieprawidłowości w naliczaniu opłat za wywóz nieczystości oraz na sposób 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268034131
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wyznaczania miejsc składowania śmieci przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/969/10) . 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Rewizyjna odstąpiła od opiniowania projektu uchwały. 

 

Radny Dawid Kostempski przypomniał, że pismo w sprawach obu 

rozpatrywanych na dzisiejszej sesji skarg skierowane zostało nie tylko do 

Przewodniczącego Rady, ale także do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Adresat był więc podwójny. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Forajter zauważył, że komisje, wśród zadań, 

które mają powierzone do wykonania, posiadają także rozpatrywanie spraw 

przekazanych im przez Przewodniczącego Rady. Poprosił aby wziąć to pod 

uwagę.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LIV/1119/10/ 

 

Punkt 31 Interpelacje.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły  następujące interpelacje radnych:  

 1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wyjaśnienia sytuacji lokalowej 

mieszkańców budynku przy ulicy Malczewskiego  w Katowicach – Podlesiu. 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. przyznania lokalu zamiennego na rzecz Firmy Produkcyjno – Handlowej. 

2.2. zwiększenia liczby miejsc w żłobkach w Katowicach. 

2.3. wsparcia działań mieszkańców Katowic w uzyskaniu prawa do nabycia 

mieszkań przy ul. Zielonogórskiej w Katowicach. 

2.4. przyznania środków finansowych na działalność Towarzystwa Miłośników 

Dębu na rzecz mieszkańców tej dzielnicy. 

2.5. rozwiązania problemu źle zaparkowanych aut wzdłuż ul. Medyków w 

Katowicach. 

2.6. uwzględnienia zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Zgrzebnioka i Kościuszki 

w Katowicach. 

 

Na LIV sesję Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1268034177
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radnych:  

1/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

1.1. zwiększającej się ilości psów na Osiedlu Witosa, 

1.2. możliwości wykupu garaży położonych przy ul. Ossowskiego, 

2/ radnej Haliny Kańtoch w sprawie: 

2.1. zapewnienia dodatkowych połączeń autobusowych pomiędzy 

dzielnicami: Bogucice i Zawodzie, w związku z działalnością Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, 

2.2. zamieszczania na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice oprócz 

interpelacji radnych miejskich i odpowiedzi na nie, również pełniej 

informacji o pytaniach i wnioskach radnych oraz sposobie rozwiązywania 

problemów, których te pytania i wnioski dotyczą, 

3/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie pozyskania działki pod budowę 

parkingu przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Szopienicach, 

4/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie podjęcia tematu uregulowania 

stanu tzw. „niczyjej” kanalizacji na terenie dzielnicy Murcki, 

5/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyznania środków finansowych 

na dokonanie waloryzacji świadczeń pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w jednostkach podległych gminie Katowice, 

6/ radnego Marcina Krupy w sprawie: 

6.1. egzekwowania półtorametrowego pasa ochronnego wzdłuż linii brzegowej 

powierzchniowych wód publicznych, 

6.2. sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów dolin 

rzecznych, 

6.3. stanu technicznego systemu kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego 

w obszarze zlewni „Ślepiotka”, 

7/ radnej Heleny Hrapkiewicz  - wnioski w sprawie: 

7.1. zmiany trasy niektórych kursów autobusów przyjeżdżających na Osiedle 

Paderewskiego – 110, 10, 674, 

7.2. nadania skwerowi w Załężu, znajdującemu się pomiędzy torami 

kolejowymi, a obiektami Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiego 

Przedszkola nr 39 imienia Franciszka Winklera, 

7.3. przedłużenia trasy autobusu linii nr 115 z Osiedla Witosa na Osiedle 

Paderewskiego. 

 

Punkt 32 Zapytania radnych. 
 

Radna Ewa Kołodziej zapytała czy kibice GKS „Katowice” zważywszy na 

obecną sytuację Klubu mają kupować bilety na najbliższe rozgrywki klubowe, 

czy nie. Radna dodała, że w wielu miastach Polski władze współpracują  

z klubami sportowymi, tylko trzeba przy tym wykazać dobrą wolę.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie 

udzielona zostanie pisemna odpowiedź.  
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Punkt 33 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przedstawił Sprawozdanie 

Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych Pomocniczych w 

Katowicach z wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6, nr 8, nr 15, nr 

18, nr 20, nr 21 i nr 22.  

/Sprawozdanie – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że do Komisji Uchwał  

i Wniosków wpłynął wniosek radnego Andrzeja Zydorowicza, radnego Adama 

Warzechy i radnego Zbigniewa Przebindowskiego o nadanie nazwy ulicy lub  

placu w Katowicach imienia Justyny Kowalczyk. 

Wniosek skierowany zostanie na Komisję Organizacyjną, do Pana Prezydenta   

i Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie załatwienia sprawy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że należy w sprawie działać szybko. 

Jest tu pewna konsekwencja przyznania Pani Justynie Kowalczyk tytułu 

„Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. Podkreślamy tym samym także 

związki Pani Justyny z Katowicami, zwłaszcza, że wciąż jest ona zawodniczką 

AZS AWF Katowice. Jest także absolwentką AWF Katowice. Radny stwierdził, 

że szkoda, iż nie wykorzystaliśmy okazji do promocji miasta poprzez osobę Pani 

Justyny Kowalczyk, zwłaszcza, że przy powitaniu Zawodniczki, po jej powrocie  

z Vancouver  w dniu dzisiejszym, na lotnisku nie było nikogo zarówno spośród  

przedstawicieli miasta Katowice, jak również z AZS AWF Katowice. Jest to 

niezrozumiałe. Stanowi to dowód na to, że promocja miasta Katowice nie stoi na 

najwyższym poziomie.  

 

Radny Dawid Kostempski w odniesieniu do sprawy skarg, przypomniał, że § 

31 Statutu miasta Katowice nadaje Przewodniczącemu Rady uprawnienia do 

koordynacji i nadzoru komisji Rady Miasta. Natomiast Komisja Rewizyjna 

podlega wyłącznie Radzie Miasta.  

 

Punkt 34 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Wiceprzewodniczący Rady Marek 

Chmieliński zamknął obrady LIV sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o 

godz. 17.35.                                                                           

                                                                              Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                      Wiceprzewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                           Marek Chmieliński  


