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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LVII sesji. 

 

Data sesji:  26 kwietnia 2010 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.50. 

Numery podjętych uchwał: LVII/1159/10 – LVII/1193/10 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radna Ewa Kołodziej  i radna Barbara Kożusznik  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz 

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     
Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie  

         międzysesyjnym.  

Nr 2 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności finansowej  

          gminy za 2009r.  

Nr 3 Opinia RMI wraz z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta  

           absolutorium. 

Nr 4  Opinie RIO. 

Nr 5  Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” 

Nr 6  Opinia Klubu „Platformy Obywatelskiej” 

Nr 7 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/ Jerzy Dolinkiewicz  
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Porządek obrad LVII sesji Rady Miasta Katowice 

wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 194  ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. 

ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  powiatów i  sejmików  województw  

( Dz. U. z 2003, nr 159, poz. 1547) 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

 5.a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od kandydata na 

radnego oświadczenia lustracyjnego (PU-1040/10).  

 5.b  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej 

samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (PU-

1041/10). 

 5.c  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

(PU-1066/10) 

 5.d  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej 

składu osobowego. (PU-1067/10) 

 5.e  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Katowice.(PU-1068/10) 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta w 

okresie międzysesyjnym.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2009r. oraz udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu (PU-1031/10).  

 8.a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach 

w 2009r. (PU-1057/10). 

9. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 

2016r. przez Miasto Katowice (PU-1052/10). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  podjęcia przez Prezydenta 

Miasta Katowice działań wspierających rozwój kultury fizycznej i sportu 

na terenie miasta Katowice (PU-1032/10), autopoprawka ( PU/1070/10) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008r. w 
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sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony (PU-1033/10).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia im. Marii 

Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom nieruchomości 

zabudowanej (dz. nr 123) oraz nieruchomości gruntowej (dz. nr 124) 

położonych przy ul. Karoliny 15 (PU-1034/10). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Parafii Ewangelicko – 

Augsburskiej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dudy 

Gracza 6 ( dz. nr 99/7 i 106/5) (PU-1035/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

„Teraz my!” na 2010r. (PU-1036/10).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta 

Miasta Katowice z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2009r. (PU-

1037/10).  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 

Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (PU-1038/10).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Bolesława Szabelskiego” 

(PU-1042/10).  
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu  na terenie miasta Katowice „Skwer Roberta Oszka” (PU-

1043/10).  
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu 

Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (PU-1047/10).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 11 Wełnowiec-

Józefowiec w przedmiocie nadania Statutu (PU-1048/10).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji programu gospodarczego p.n. „Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Miasta Katowice na lata 2007-2011” (PU-1055/10). 

 21.a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2009r. (PU-

1049/10). 

 21.b  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Św. Jana 7 w Katowicach 

(PU-1050/10). 

 21.c  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia sześciu 
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pojazdów na własność miasta Katowice (PU-1054/10). 

 21.d  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010r. (PU-1058/10).  

 21.e  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2010r. (PU-1059/10). 

 21.f  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji 

współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej i Rundy 

Kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy  w koszykówce kobiet 

„EUROBASKET WOMEN 2011” (PU-1062/10).  

 21.g  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 

społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (PU-1063/10) 

 21.h  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 

społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

(PU-1064/10). 

 21.i  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania. (PU-1065/10). 

 21.j  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2010 r. Gimnazjum Specjalnego nr 32 przy Domu Dziecka 

„Stanica” w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46. (PU-1069/10) 

 21.k  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Centrum Kultury 

Katowice imienia Krystyny Bochenek. 

22. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

 skargi Pani AlS (PU-1044/10).  

 wniosku Pana TR (PU-1045/10).  

 skargi Pani J Kr – C (PU-1046/10).  

 skargi Pani JBł(PU-1051/10).  

 skargi konsorcjum firm ELTRANS Instalacja Sp. z o. o. oraz Spółdzielni 

Pracy „INWESTPROJEKT- KATOWICE”  (PU-1061/10).  

     23. Interpelacje radnych. 

     24. Zapytania radnych. 

     25. Komunikaty i wolne wnioski. 

26.  Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LVII sesji Rady Miasta 

Katowice. 
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Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego i Wiceprezydenta Leszka Piechotę, 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów 

oraz jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów oraz 

internautów. 

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów  

i Rad Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych 

na dzisiejszą sesję. 

Prowadzący obrady  na podstawie listy obecności, stwierdził, że na sali jest 

wymagane quorum, tj. 26 radnych. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych:  

1/ radną Ewę Kołodziej  

2/ radną Barbarę Kożusznik  

Rada Miasta Katowice w głosowaniu jednogłośnym, przy 26 głosach „za”, 

przyjęła zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Pietrasza. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Rady Miasta nadkomisarza 

Dariusza Kopcia - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.  

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta  Katowice.  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół  z  LVI sesji Rady Miasta 

Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni mogli 

zapoznać się z jego  treścią. 

Ponadto projekt protokołu dostępny był na portalu radnych.  

Wobec braku uwag  i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt protokołu z LVI sesji pod głosowanie.  

Protokół z LVI sesji Rady Miasta Katowice został przyjęty jednogłośnie, przy 

25 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.) Przewodniczący Rady zawnioskował o zmiany porządku 

obrad  polegające na: 
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 dopisaniu punktu 5c – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Miasta Katowice (PU-1066/10). 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że punkt ten związany jest z objęciem 

mandatu przez radnego Leszka Blachę.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 dopisaniu punktu 5d – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice 

oraz ustalenia jej składu osobowego (PU-1067/10). 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powód wprowadzenia zmiany jest ten 

sam co przy  poprzednim punkcie. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

 dopisaniu punktu 5e – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

stałych komisji Rady Miasta Katowice (PU-1068/10). 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powód wprowadzenia zmiany jest ten 

sam co w poprzednim punkcie. 

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

 Jednocześnie 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 zmianę porządku obrad  polegającą na: 

1. zmianie tytułu punktu 21 z Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji 

programu gospodarczego pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-

2011” (PU-1011/10) na Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji programu gospodarczego p.n. 

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Katowice na lata 2007-2011” (PU-

1055/10).  
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

2. dopisaniu punktu 8a – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu zadań społecznych i 

gospodarczych w Katowicach w 2009r. (PU-1057/10).  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to formalność. Program był 

rozpatrywany przez komisje Rady, obecnie wprowadzony został jedynie 

projekt uchwały. 

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

3. dopisaniu punktu 21c – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przejęcia sześciu pojazdów na własność miasta  Katowice (PU-1054/10).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że minął okres wymagany prawem, stąd 

należy przejąć pojazdy. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.   
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4. dopisaniu punktu 21d – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010r. (PU-

1058/10).  
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że sprawa dotyczy m.in. udzielenia 

pożyczki Szpitalowi w Murkach w wysokości 3 mln zł i poręczenia  

w wysokości 500 tys. zł. 

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

5. dopisaniu punktu 21e - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010r. (PU-1059/10). 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zaistniała potrzeba zmian budżetu, stąd 

konieczność wprowadzenia projektu uchwały. 

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

6. dopisaniu punktu 21f - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

akceptacji współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej i Rundy 

Kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy  w koszykówce kobiet 

„EUROBASKET WOMEN 2011” (PU-1062/10). 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to konkretne potwierdzenie 

organizacji Mistrzostw Europy przez miasto Katowice. 

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

7. dopisaniu punktu 21g – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

utworzenia na terenie miasta Katowice obwodów głosowania w 

szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (PU-

1063/10). 
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że projekt jest wynikiem ogłoszonych 

przez Prezydenta RP wyborów. 

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

8. dopisaniu punktu 21h – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

utworzenia na terenie miasta Katowice obwodów głosowania w 

szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej.(PU-1064/10). 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że powód wprowadzenia jest ten sam co 

poprzednio. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

9. dopisaniu punktu 21i - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody 

głosowania (PU-1065/10). 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że pozmieniały się od ostatnich wyborów 

nazwy ulic, powstały nowe, stąd konieczność utworzenia nowych obwodów 

głosowania.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   
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10. dopisaniu punktu 21j – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. Gimnazjum Specjalnego nr 32 przy 

Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46 (PU-

1069/10). 
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że podjęto w lutym br. uchwałę intencyjną 

w tej sprawie. Obecny projekt  jest uchwałą wykonawczą.  

Zmiana została przyjęta większością głosów,  przy 24 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.    

11. w punkcie 22 Rozpatrzenie skarg i wniosków - dopisaniu skargi  
konsorcjum firm ELTRANS Instalacja Sp. z o.o. oraz Spółdzielni Pracy 

„INWESTPROJEKT- KATOWICE”  (PU-1061/10).  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że sprawa wynika z terminów 

przewidzianych  K.p.a.  

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

12. dopisaniu punktu 21k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

nadania Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że z wnioskiem o nadanie nazwy zwrócił 

się Pan radny Adam Warzecha. W istocie dotyczył on nazwania ulicy, jednak 

po przeanalizowaniu wniosku, postanowiono nadać imię śp. Pani Senator  -

Centrum Kultury Katowice. W budynku tym organizowane było m.in. 

dyktando, którego pomysłodawczynią była Pani Krystyna Bochenek.  

Radny Józef Zawadzki podziękował za tę cenną inicjatywę.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał w jakim celu planuje się przerwę  

w obradach sesji na posiedzenie Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu.  

Przewodniczący Rady uzasadnił, że zmiana jest konieczna, gdyż w sprawie 

projektu uchwały dotyczącego wsparcia Klubu GKS, Pan Prezydent 

przedstawił opinię prawną oraz własny projekt uchwały. Konieczne jest więc 

w tym przypadku stanowisko Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu, gdyż to ta 

Komisja była inicjatorem projektu uchwały.  

Radny Marek Szczerbowski poprosił o nie ogłaszanie przerwy, gdyż 

uważa, że Pan Prezydent w trakcie sesji może przedstawić swoją 

autopoprawkę do projektu, co zapewne przyspieszy procedowanie na 

dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że po takim przebiegu procedowania, 

musiałby zapytać każdego członka Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu czy 

przyjmuje stanowisko Prezydenta w formie autopoprawki do własnej 

inicjatywy uchwałodawczej. Wydaje się, że opinia Komisji wypracowana  

w przerwie sesji jest prostszym rozwiązaniem. 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nie widzi różnicy zdań pomiędzy 

stanowiskiem Pana Prezydenta oraz stanowiskiem Komisji, stąd uważa, iż 
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wprowadzenie projektu w wersji Pana Prezydenta, z pominięciem 

posiedzenia Komisji, przyspieszy procedowanie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pozostaje przy swoim zdaniu i ogłosi 

przerwę w obradach sesji, celem zwołania posiedzenia Komisji Kultury, 

Rekreacji i Sportu.  

 

Punkt 5a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od 

kandydata na radnego oświadczenia lustracyjnego. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1040/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała LVII/1159/10/ 

 

Punkt 5b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata  

z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1041/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała LVII/1160/10/ 

Ślubowanie radnego.  

Pan Leszek Blacha na podstawie art. 23a.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przed 

przystąpieniem do wykonywania mandatu złożył ślubowanie następującej treści: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Ślubowanie zostało złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.   

 
Przewodniczący Rady pogratulował nowo powołanemu Radnemu i zaprosił go 

do pracy w Radzie Miasta.  

 
Punkt 5c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1066/10). 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629730
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629854
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady zapytał czy Pan Radny Leszek Blacha wyraża zgodę na 

pracę w Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska oraz Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta.  

 

Radny Leszek Blacha wyraził zgodę na pracę w wymienionych Komisjach 

Rady.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie uzupełnienie składu Komisji 

Rozwoju i Promocji Miasta oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska  

o Pana Radnego Leszka Blachę. 

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę, w wyniku głosowania – 27 głosów 

„za”.  

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

pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

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

/Uchwała nr LVII/1161/10/ 

 

Punkt 5d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1067/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady zapytał czy Pan Radny Leszek Blacha wyraża zgodę na 

pracę w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.  

 

Radny Leszek Blacha wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LVII/1162/10/ 

 

Punkt 5e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1068/10). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273044872
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273044971
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady zapytał czy Pan Radny Leszek Blacha wyraża zgodę na 

powołanie go na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji 

Miasta. 

 

Radny Leszek Blacha wyraził zgodę. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LVII/1163/10/ 

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w 

okresie międzysesyjnym.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 12 kwietnia do 21 kwietnia  2010r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

Radny Marek Szczerbowski w kontekście wypowiedzi Pana Prezydenta 

dotyczącej targowiska przy ul. Sądowej, stwierdził, że kupcy mają świadomość 

tego, iż muszą opuścić targowisko. Zapytał jednak o czas, w którym mają ten 

teren opuścić. Radny zapytał także czy Pan Prezydent rozmawiał z osobami 

prowadzącymi tam handel i wysłuchał ich argumentów odnośnie panującej 

obecnie  sytuacji.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że rozmawiał z dwoma osobami, nie 

przewiduje przedłużenia żadnych terminów, gdyż usankcjonowanie obecnej 

sytuacji spowoduje, iż kiosków handlowych będzie na tym terenie przybywało  

i nigdy nie rozpocznie się budowa planowanego dworca PKS.  

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym.  

W okresie od 1 kwietnia do 26 kwietnia br. odbyło się 12 z 13  zaplanowanych 

posiedzeń komisji Rady Miasta Katowice. 

Komisja Organizacyjna w dniu 9 kwietnia br. nie odbyła się ze względu na brak 

quorum. 

Ponadto odbyła się dodatkowa sesja Rady w dniu 14.04.2010r. oraz dodatkowe 

posiedzenie RMZ w dniu dzisiejszym.  

 

Informacja międzysesyjna  od  30 marca  do  22 kwietnia 2010r.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045065
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Przewodniczący Rady brał w tym czasie udział w następujących 

uroczystościach miejskich: 

 30 marca Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji 

brał udział w finale dni europejskich w ZSO nr 7 w Katowicach 

 8 kwietnia  - udział w uroczystym koncercie z okazji 70 –tej rocznicy 

Zbrodni Katyńskiej w Katedrze,  Msza Św. w  Kościele Garnizonowym  

 9 kwietnia Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący brał udział w 

złożeniu kwiatów na Grobie Policjantów Polskich z okazji 70-tej rocznicy 

Zbrodni Katyńskiej w KWP w Katowicach. 

 13 kwietnia  - udział we mszy św. z okazji – 70- tej  rocznicy Zbrodni 

Katyńskiej oraz w intencji ofiar katastrofy w kościele Garnizonowy w 

Katowicach. 

 15 kwietnia Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji 

Edukacji  brał udział w spotkaniu okazji Diecezjalnego Zjazdu Rodzin Szkół 

im Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach.  

 15 kwietnia Pan Marek Chmieliński brał udział w uroczystościach 

żałobnych w Warszawie w intencji pary prezydenckiej oraz ofiar katastrofy 

samolotu pod Smoleńskiem.   

 16 kwietnia – udział w koncercie oratoryjnym w dniach żałoby 

narodowej w Katowicach ( Kościół św. Piotra i Pawła )  

 17 kwietnia Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący oraz radni Rady 

Miasta Katowice brali udział w głównych uroczystościach żałobnych pary 

prezydenckiej, które odbyły się w Warszawie. 

 20 kwietnia - udział w uroczystościach z okazji 137. rocznicy urodzin 

Wojciecha Korfantego składanie kwiatów pod Pomnikiem W. Korfantego w 

Katowicach. 

 22 kwietnia – udział w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Krystyny 

Bochenek  w Katowicach.  

 

Pisma adresowane do Rady Miasta Katowice noszące znamiona skarg  

i wniosków  

SKARGI: 

 1. W dniu 23 marca 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga radcy prawnego Pana S G – 

wniesiona w imieniu Pani TeFrz dnia 17 marca 2010 r. na rzekome niewłaściwe 

działanie Dyrektora SP ZOZ Szpital im.  Michałowskiego w Katowicach w 

kwestii konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na 

wykonywaniu badań analitycznych i mikrobiologicznych oraz podpisanej 

umowy o wykonywanie badań laboratoryjnych. 

Pismem z dnia 24 marca 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 

Ochrony Zdrowia i Środowiska   Rady Miasta Katowice.  
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Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 31 maja 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

 2. W dniu 6 kwietnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice za 

pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga wspólników Hurtowni ARTUR 

s.c.  z dnia 4 lutego 2010 r. na rzekome  niewłaściwe działania Prezydenta 

Miasta Katowice polegające na  odmowie zwrotu opłat rocznych i obniżenia 

tych opłat za użytkowanie wieczyste  gruntu. 

Pismem z dnia 6 kwietnia 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 skargę przekazano do rozpatrzenia Komisji 

Skarbu Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 31 maja 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

WNIOSKI 

 W dniu 12 kwietnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynął 

adresowany do Rady Miasta Katowice wniosek  Pana MaZ 

o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. R nr. 

 Pismem z dnia 12 kwietnia 2010r. 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 

Gospodarki Komunalnej  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 31 maja 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta przyjęła zaproponowany tryb 

procedowania nad ww. pismami. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2009r. oraz 

udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie  

w ustawowo przewidzianym  terminie. 

 

a/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności finansowej 

gminy za 2009r.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2009r.  

/ Sprawozdanie Prezydenta - zał. nr  2 do protokołu/ 

b/ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice do wykonania 

budżetu za 2009r.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan radny Dawid Kostempski  

przedstawił opinię Komisji do wykonania budżetu za 2009r. oraz wniosek 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2009r.  

/Opinia RMI wraz z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta 

absolutorium – zał. nr 3 do protokołu/ 

c/ Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz odczytał: uchwałę nr 

4100/II/16/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. II Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r. oraz uchwałę nr 

4100/II/39/2010 z dnia 15 kwietnia 2010r. II Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice.  

/ Opinie RIO – zał. nr 4 do protokołu/ 

d/ Dyskusja.  

Wiceprzewodniczący Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”  Pan 

radny Marcin Krupa przedstawił opinię do  wykonania budżetu za 2009r.  

/Opinia Klubu „FSiPU” – zał. nr 5 do protokołu/ 

Przewodniczący Klubu „Platformy Obywatelskiej ” – Pan radny Adam 

Warzecha przedstawił opinię do  wykonania budżetu za 2009r.  

/Opinia Klubu „PO” – zał. nr 6 do protokołu/ 

Radny Jerzy Paluchiewicz stwierdził, że poprzez dzisiejsze głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2009r. oraz udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z tego tytułu, chce dać wyraz tym głosom mieszkańców, którzy 

krytycznie oceniają działalność Prezydenta Miasta oraz wykonywanie przez 

Niego budżetu za ubiegły rok.  

e/ Głosowanie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2009r.  

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta w wyniku głosowania: 24 głosy 

„za”, 2 głosy sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2009r. oraz udzielenie Prezydentowi 

Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1164/10 / 

Przewodniczący Rady złożył Prezydentowi gratulacje.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629033
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Prezydent Piotr Uszok podziękował radnym za głosowanie oraz wszystkim 

pracownikom Urzędu Miasta, którzy przygotowali sprawozdanie.  

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych 

w Katowicach w 2009r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1057/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1165/10 / 

 
Punkt 9 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016r. przez Miasto Katowice. 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr PU/1052/10.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

przyjęła informację.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację  w sprawie ubiegania się o tytuł 

ESK w 2016r.  

/ Informacja Prezydenta – zał. nr 7 do protokołu/ 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych,  Prowadzący obrady 

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 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  podjęcia przez 

Prezydenta Miasta Katowice działań wspierających rozwój kultury 

fizycznej i sportu na terenie miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1032/10). 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały jest inicjatywą Komisji 

Kultury, Rekreacji i Sportu. Dodał ponadto, że Prezydent Miasta Katowice 

zaopiniował projekt uchwały ( opinia prawna dołączona została do nowego 

projektu uchwały, który stanowi druk sesyjny PU/1070/10).  

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Pan Michał Jędrzejek 

poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045159
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Radny Marek Szczerbowski podziękował Panu Prezydentowi za to, że to 

dzięki niemu uchwała została podjęta. Pomoc długofalowa dobrze rokuje dla 

przyszłości Klubu GKS Katowice. Pozytywne jest także, że raz na kwartał Rada 

Miasta Katowice będzie otrzymywała sprawozdanie z realizacji działań w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieje, że przykładem tego Klubu będzie 

także przekazywana pomoc dla innych klubów sportowych działających na 

terenie miasta oraz finansowanie sportu kwalifikowanego w Katowicach.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1166/10 / 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1033/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1167/10 / 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia im. Marii 

Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom nieruchomości 

zabudowanej (dz. nr 123) oraz nieruchomości gruntowej (dz. nr 124) 

położonych przy ul. Karoliny 15. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1034/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1168/10 / 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Parafii Ewangelicko – 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045300
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629317
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045447
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Augsburskiej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dudy Gracza 

6 ( dz. nr 99/7 i 106/5). 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1035/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1169/10 / 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

„Teraz my!” na 2010r. (PU-1036/10).  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1036/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie,  przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1170/10 / 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2009r.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1037/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich i 

Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

P.O. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach Pan Dariusz Kopeć 

stwierdził, że w 2009r. Komenda Miejska Policji odnotowała 18 tys. 816 

przestępstw na terenie miasta. Wydaje się to dużo, jednak było ich mniej niż  

w okresach poprzednich. Dynamika przestępstw wyniosła 98,1 %. Ograniczono 

więc liczbę przestępstw. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne to było ich  

w mieście 15 tys. 820, co także jest wskaźnikiem mniejszym, w porównaniu z 

rokiem  2008, gdyż dynamika jest na poziomie 96,7 %. Niestety jeżeli chodzi  

o tę przestępczość, to jesteśmy najbardziej zagrożonym miastem regionu. Dane 

statystyczne przeliczane są na 100 tys. mieszkańców, co powoduje, że jest to 5 

tys. 124 przestępstw na 100 tys. mieszkańców. Pozytywnym jest fakt, iż takich 

przestępstw było o 131 mniej w przeliczeniu  na 100 tys. mieszkańców niż w 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045607
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045707
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roku 2008. Ta spadkowa tendencja utrzymuje się nadal. Wkład w to ma także 

Urząd Miasta, który w ramach programu monitorowania wybranych kategorii 

przestępstw kryminalnych przekazuje nagrody dla najlepszych policjantów. Co 

kwartał Pan Prezydent przekazywał takie nagrody dla 30 najlepszych 

funkcjonariuszy. Przeznaczono na nie kwotę 30 tys. zł. W bieżącym roku akcja 

jest kontynuowana, co z pewnością motywuje policjantów do pracy.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jaką rolę odgrywa organizowanie czasu 

wolnego dla młodych ludzi w kontekście profilaktyki i ograniczania 

przestępczości w mieście.  

 

Komendant Dariusz Kopeć stwierdził, że oczywiście wpływa to na 

ograniczanie przestępczości, zwłaszcza, że dużą część przestępstw popełniają 

nieletni. Jest to ta młodzież, która już w wieku 13 lat wchodzi w konflikt  

z prawem. Istnieje oczywiście grupa młodzieży, która pomimo młodego wieku 

jest tak zdemoralizowana, że sami sobie „organizują czas”. Dla policji każda 

inicjatywa podejmowana dla takich dzieci, w postaci zorganizowania im czasu, 

dostępu do Internetu, gdzie zajmie się nimi ktoś, kto okaże im swoje 

zainteresowanie jest cenna.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał co stało się z poprzednim Komendantem 

Miejskim Policji w Katowicach - Panem Adamem Momotem.  

 

Komendant Dariusz Kopeć wyjaśnił, że Pan Podinspektor Adam Momot pełni 

obecnie obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Białymstoku.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie,  przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1171/10 / 

 

Punkt 16 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/1038/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Gospodarki Komunalnej  

i Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

zakończył dyskusję.  

Radny Józef Zawadzki zwrócił uwagę na sprawę remontowanego chodnika 

przy ul. Szybowej. Są na to zadanie zagwarantowane środki, tymczasem brakuje 

kanalizacji w tym miejscu.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045797
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie odpowie na to pytanie w tej chwili. 

Sprawę należy wyjaśnić.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał dlaczego Przewodniczący Rady dopuścił do 

głosu radnego Zawadzkiego, skoro formalnie zakończył już dyskusję, do której 

nie było żadnych zgłoszeń ze strony radnych. 

 

Przewodniczący Rady przyznał rację radnemu, przeprosił, ponownie zakończył 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 24 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1172/10 / 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Bolesława Szabelskiego”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1042/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady przybliżył sylwetkę Patrona skweru: „Bolesław Szabelski – 

kompozytor, organista, pedagog. Urodził się 3 grudnia 1896 w Radoryżu  

w województwie lubelskim. W latach 1908-13 uczył się gry na fortepianie  

i organach w szkole organistów przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. 

Od 1913 roku studiował grę na organach, teorię w Konserwatorium 

Warszawskim, które ukończył w 1915 roku. Około 1917 roku podjął pracę jako 

pedagog w Szkole Organistowskiej oraz organista w Katedrze w Płocku.  

W latach 1921-22 pełnił obowiązki organisty w kościele Mariackim w Radomiu. 

Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie grał w kościołach p.w. św. 

Bonifacego i św. Trójcy, a w 1923 roku został organistą w garnizonowym 

kościele p.w. św. Józefa na warszawskich Powązkach. Funkcję tę sprawował do 

1929 roku. Jednocześnie kontynuował studia gry na organach. W latach 1927-

1929 studiował u Karola Szymanowskiego. W 1929 roku Bolesław Szabelski 

przeniósł się do Katowic i rozpoczął pracę w Śląskim Konserwatorium 

Muzycznym, gdzie uczył kontrapunktu  i gry na organach, a od  1934 roku także 

w Szkole Muzycznej w Cieszynie. Z Katowic wyjechał 1 września 1939 roku  

w obawie przed aresztowaniem przez Niemców. Podczas II wojny światowej 

przebywał głównie w Sadownem, był tam organistą w kościele parafialnym,  

a także komponował i zajmował się działalnością pedagogiczną. Od 1940 roku 

działał w konspiracji pod pseudonimem „Chmiel”. Na Górny Śląsk wrócił  

w 1945 roku i podjął pracę pełniąc obowiązki dziekana Wydziału 

Pedagogicznego w  Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.  

W 1957 roku został kierownikiem Katedry Kompozycji. W 1958 roku otrzymał 

tytuł profesora zwyczajnego. Jednocześnie w latach 1946-50 kierował założoną 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273045923
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przez siebie Szkołą Umuzykalniającą im. Karola Szymanowskiego. Jego 

uczniami w katowickiej uczelni byli m.in.: Zbigniew Bargielski, Edward 

Bogusławski, Ryszard Gabryś, Aleksander Glinkowski, Henryk Mikołaj 

Górecki, Jan Wincenty Hawel, Zdzisław Szostak, Piotr Warzecha. Utwory 

Bolesława Szabelskiego wielokrotnie były wykonywane na Festiwalu Muzyki 

Współczesnej „Warszawska Jesień”, a poza granicami kraju spopularyzował je 

dyrygent Leopold Stokowski. Od 1957 roku uczestniczył  w pracach Zarządu 

Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Zmarł 27 sierpnia 1979 roku w 

Katowicach”.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie,  przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1173/10 / 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu  na terenie miasta Katowice „Skwer Roberta Oszka”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1043/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady przybliżył sylwetkę Patrona skweru: „Robert Oszek – oficer 

Polskiej Marynarki Wojennej, jeden z dowódców w III Powstaniu Śląskim. 

Urodził się 30 maja 1895 roku w Zaborzu ( obecnie dzielnica Zabrza )  

w rodzinie robotniczej. W 1910 roku wyjechał do Hamburga, gdzie podjął pracę 

na statku wielorybniczym „Olaf II”. Dwa lata później rozpoczął naukę w szkole 

marynarki w Murwik pod Flensburgiem. Po ukończeniu szkoły został 

zaokrętowany na krążownik SMS „Bremen” i wypłynął w rejs do Meksyku.  

W trakcie pobytu w Meksyku, załoga krążownika wzięła udział w tłumieniu 

strajku robotników przemysłu naftowego. Za wypuszczenie kilku zatrzymanych 

robotników stanął przed sądem i został skazany na karę aresztu i zdegradowany. 

Po powrocie do Niemiec pełnił służbę na okrętach szkolnych „Hertha”  

i „Kaiserin Augusta”. Na początku I wojny światowej został przydzielony do 

załogi pancernika SMS „Blücher” i jako jeden z nielicznych członków załogi 

uratował się po zatopieniu pancernika 24 stycznia 1915 roku. Został 

awansowany do stopnia bosmana i skierowany do szkoły nawigacyjnej w 

Altonie. Po jej ukończeniu mianowano go dowódcą torpedowca „D-8”, którym 

dowodził do momentu zakończenia I wojny światowej. W styczniu 1919 roku 

wrócił do Polski i wstąpił do Marynarki Wojennej. Służył w porcie wojennym  

w Toruniu, a od 1920 roku w Flotylli Pińskiej. Wziął udział w wojnie polsko – 

bolszewickiej, najpierw jako zastępca dowódcy okrętu opancerzonego 

„Pancerny I”, a od 17 sierpnia 1920 roku dowódca monitora „Mozyrz”. W dniu 

19 lutego 1921 roku został mianowany porucznikiem marynarki, równocześnie 

urlopowany i skierowany na Górny Śląsk. Dnia 27 lutego 1921 roku zgłosił się 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629429
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w Dowództwie Obrony Plebiscytu. Na początku maja 1921 roku z byłych 

marynarzy stworzył specjalny oddział szturmowy, który został zmotoryzowany  

i wyposażony w improwizowane samochody pancerne. Jego oddział wchodził  

w skład Grupy „Północ” i brał udział m.in. w bitwie o Górę Św. Anny. W dniu  

4 czerwca 1921 roku dowodził oddziałem, który stłumił bunt w dowództwie 

Grupy „Wschód”. Po zakończeniu powstania został komendantem 

konspiracyjnej Organizacji „P”, której celem była ochrona polskich placówek  

i instytucji do momentu ich przejęcia przez władze polskie. Funkcję tę pełnił do 

czerwca 1922 roku. W tym samym roku został awansowany do stopnia kapitana 

marynarki i ponownie rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej. W 1924 roku 

został zdemobilizowany. Pracował następnie jako kierownik hurtowni 

tytoniowych w Królewskiej Hucie ( obecnie Chorzów) i Katowicach. Aktywnie 

też działał w Związku Powstańców Śląskich. Zmarł w Katowicach 13 kwietnia 

1938 roku”.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr LVII/ 1174/10 / 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu 

Statutu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1047/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1175/10 / 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 11 

Wełnowiec-Józefowiec w przedmiocie nadania Statutu.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1048/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1176/10 / 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629525
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046023
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046113
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu gospodarczego p.n. „Wieloletni Plan 

Inwestycyjny Miasta Katowice na lata 2007-2011”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1055/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Komisja Skarbu zaopiniowały sprawozdanie z realizacji programu 

gospodarczego WPI. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że istniały pewne niezgodności  

z dokumentem wcześniej ustalonym, podobnie jak z ustaleniami finansowymi. 

Nowy dokument zawiera wszystkie wprowadzone do niego korekty. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że możliwość czytania dokumentu jest 

utrudniona ze względu na zbyt małą czcionkę. Skoro ma być to dokument 

obejmujący lata 2007-2011, to chciałby aby było w nim porównywanie 

począwszy od roku 2007, dla każdego zadania, gdyż dzięki temu będzie można 

znaleźć różnice pomiędzy treścią tego dokumentu i pierwotnego z 2007. 

Ponadto radny zwrócił uwagę na fakt, że w uchwale budżetowej mamy do 

czynienia z jednym planem inwestycyjnym, a w uchwale z 2007 roku dotyczącej 

WPI  istniej drugi tego typu dokument. Radny stwierdził, że zdarza się, iż zmian 

w WPI dokonuje się bez konsultacji, nie jest także realizowana uchwała 

dotycząca strategii rozwoju miasta w kwestii jej sprawozdawczości, w związku 

z czym zaproponował aby dokument ten został uzupełniony i ponownie 

przedstawiony radnym. Chodzi m.in. o uwzględnienie sprawozdawczości ze 

strategii rozwoju miasta jako podstawy do ewentualnej zmiany zapisów w WPI.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że istnienie dwóch programów, tzn. zarówno 

WPI, który stanowi załącznik do uchwały budżetowej, jak i programu 

gospodarczego pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, na dłuższą metę nie 

dało się utrzymać. Stąd w trakcie Komisji Skarbu pojawił się wniosek aby jeden 

z nich „wygasić”. Będzie to program gospodarczy. WPI będzie się natomiast 

pojawiać przy okazji zmian budżetu oraz w budżecie miasta i na bieżąco 

aktualizować. Stosowny projekt uchwały w tej sprawie zapewne zostanie 

przedłożony Radzie Miasta na kolejnych sesjach Rady. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przedstawiony dokument spełnia wymogi 

sprawozdawczości. Kończymy pewien etap i „zamykamy ten dokument”.  

 

Radny Marek Szczerbowski wyjaśnił, że brakuje w stosunku do uchwalonego 

dokumentu WPI w 2007r. odpowiedniej kolumny, która odzwierciedlałaby stan 

rzeczy w wymienionym roku 2007.  
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że stan rzeczy z 2007r. odzwierciedla 

kolumna nr 7. Podaje ona „wartość zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XVI/309/07 z 2007r.” 

 

Radny Marek Szczerbowski przyznał rację, że zapisano w tej kolumnie kwoty, 

które ma nadzieję odzwierciedlają stan z 2007r.  

 

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1177/10 / 

 

Punkt 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2009r.  

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1049/10). 

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Pani Halina 

Kańtoch poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1178/10 / 

 

Punkt 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Św. Jana 7 w Katowicach. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1050/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że jako miasto, które ma 300 tys. 

mieszkańców mamy prawo do dwóch kasyn. Podejmujemy decyzję  

o uruchomieniu trzeciego. Jak wynika z uzasadnienia, decyzja Rady Miasta nie 

będzie miała ostatecznego wpływu na przyznanie prawa do kasyna, gdyż taką 

podejmuje Ministerstwo Finansów. Jest to „piłatowska postawa”. Umywamy 

ręce i liczymy na to, że jeżeli coś będzie nie tak, to wyręczy nas Minister 

Finansów. Temat gier hazardowych jest tematem drażliwym, a tymczasem  

w centrum miasta chce się otworzyć kolejne kasyno. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046210
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046318
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Radny Adam Warzecha zapytał jaka jest aktualna struktura Spółki „Bingo 

Centrum”. 

 

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Anna Łuczak 

wyjaśniła, że jeżeli chodzi o lokalizację kasyn gry w dużych miastach, to 

zgodnie z nową ustawą o grach hazardowych z listopada ubiegłego roku, na 

terenie miasta wielkości Katowic mogą funkcjonować tylko dwa kasyna. Spółka 

„Bingo Centrum” zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w zakresie 

umiejscowienia ewentualnego kasyna gry, jednak nie jako trzeciego w mieście, 

tylko w przypadku, jeżeli dwa pozostałe kasyna przestaną funkcjonować. Dla 

kasyna umiejscowionego w Hotelu „Cubus”, prowadzonego przez firmę Casinos 

Poland, koncesja upływa z początkiem przyszłego roku. Decyzję podejmuje w 

tej sprawie Minister Finansów. Opinia Rady Miasta jest jednym z dziewiętnastu 

dokumentów, potrzebnych do wydania takiej koncesji. Propozycja lokalizacji 

kasyna w budynku przy ul. Św. Jana wynika stąd, że obecnie funkcjonuje tam 

salon gier w automatach losowych. Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą, 

salony takie funkcjonują tylko do wygaśnięcia koncesji. Propozycja lokalizacji 

kasyna opiera się także na wyroku NSA sprzed czterech lat, który w wyniku 

odwołania się firmy Orbis Ciasno Sp. z o.o. podważył ograniczanie ilości 

istniejących w mieście kasyn gry ( określono, że istnieją na terenie miasta już 

dwa takie kasyna). W wyroku stwierdzono, że Rada Miasta ma się odnieść 

jedynie co do miejsca, w którym takie kasyno ewentualnie ma funkcjonować. 

Charakter ulicy Św. Jana jest handlowo-biurowy, stąd istnienie kasyna nie 

naruszy obecnie funkcjonującego stanu rzeczy. 

Ponadto Pani Naczelnik podała strukturę „Bingo Centrum” Sp. z o.o. Obecnie 

jej udziałowcami są: Miasto Katowice ( 2610 udziałów, co stanowi  7,62 % 

kapitału zakładowego ), Instytucja Kultury „Estrada Śląska” ( 5180 udziałów, co 

stanowi  15,14 % ), Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe,  Casinos 

Poland oraz Finkop Sp. z o.o.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał ile miasto osiąga zysku i na co jest on 

przeznaczany.  

 

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Anna Łuczak 

wyjaśniła, że z tytułu przynależności, udziałów w spółce i z tytułu wynajmu 

pomieszczeń, których głównym wynajmującym jest „Estrada Śląska”.  

Z wynajmu lokalu Spółce „Bingo Centrum” przy ul. Św. Jana, „Estrada Śląska”  

ma 114 tys. zł, z podziału dywidendy za 2008r. ma 100 tys. zł i z tytułu 

podpisanej umowy na współpracę z Instytucją Kultury „Estrada Śląska” także 

100 tys. zł. Razem daje to sumę 314 tys. zł.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1179/10 / 

 

Punkt 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia sześciu 

pojazdów na własność miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr ( PU/1054/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1180/10 / 

 

Punkt 21d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010r.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1058/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1181/10 / 

 

Punkt 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1059/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1182/10 / 

 

Punkt 21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji 

współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej i Rundy 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046417
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046605
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273046830
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273047024
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Kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „EUROBASKET 

WOMEN 2011”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1062/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Pan Michał Jędrzejek 

poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że tak duże kwoty przeznaczone na 

wydarzenie sportowe jakim jest koszykówka kobiet, to zdecydowanie zbyt dużo. 

Radny zapytał czy nie byłoby bardziej zasadne przeznaczenie tych środków na 

szkółki i klasy sportowe w takich dyscyplinach jak  koszykówka, czy siatkówka. 

Istniejące obecnie kluby sportowe o tym profilu na terenie miasta borykają się  

z problemami finansowymi. Tymczasem sport należy rozwijać od podstaw i od 

najmłodszych lat. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że decyzja jest konsekwencją prowadzonych 

rozmów z Polskim Związkiem Koszykarskim, z Prezesem Ludwiczukiem, 

zaangażowania Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Koszykówki. 

Skoro Katowice przeprowadziły na swoim terenie mecze Mistrzostw Europy 

Koszykówki Mężczyzn, niezręcznie byłoby wycofać się z Mistrzostw Europy 

Kobiet.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał skąd taka duża kwota. Czy była to inicjatywa 

Polskiego Związku Koszykówki, czy też miasta. Mistrzostwa Koszykówki 

Mężczyzn z ubiegłego roku nie zgromadziły tłumów publiczności, co wynikało 

z faktu, że Katowice nie miały na swoim terenie rozgrywanych meczy  

z udziałem reprezentacji Polski. Radny zapytał czy w bieżącym roku oraz  

w przyszłym planuje się takie mecze na terenie miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że rozmowy zaczęły się od meczów 

finałowych, mniej więcej od kwoty 5 mln zł. Odbywało się to przy udziale 

wszystkich Klubów radnych. Ostatecznie uzgodniono, że miasto ograniczy 

wydatki, nie zorganizuje finałów, tylko półfinały, ale z udziałem reprezentacji 

Polski.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że z uzasadnienia wynika, iż wydarzenie 

ma rangę międzynarodową, wpłynie na promocję miasta, zarówno  w kraju, jak i  

poza jego granicami. Porównuje się to wydarzenie do EUROBASKETU 

mężczyzn, tymczasem wiadomo, że koszykówka mężczyzn cieszy się dużo 



 27 

większym zainteresowaniem, niż koszykówka kobiet. Może więc być problem  

z wypełnieniem „Spodka” publicznością. Radny stwierdził, że może się okazać, 

iż zainwestowana kwota nie zwróci się miastu. Zapytał czy istnieje jakiś plan 

wydatków medialnych. Stwierdził, że taki plan powinien być przedstawiony,  

w uzgodnieniu z Prezesem L.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że wystąpił już z takim wnioskiem.  

 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że być może przy okazji tego 

wydarzenia odrodzi się w mieście Basketmania, która była rzekomo przypisana 

jedynie do EUROBASKETU z 2009 i nie doczekała się kontynuacji. Odczucia 

dotyczące sportu młodzieżowego są podzielane przez większość Rady Miasta  

i program szkolenia w klasach sportowych został już przygotowany. Sport 

międzyszkolny zapewne wymaga większego zainteresowania ze strony miasta. 

„Szkoda, że zaprzestano Basketmanii”. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nic nie stoi w sprzeczności aby 

organizować imprezy o znaczeniu międzynarodowym i równocześnie nie 

zaniedbywać sportu o charakterze szkolnym. Miasto Katowice stać na to aby 

asygnować większe kwoty na taki cel, zważywszy chociażby na wypowiedziane 

dzisiaj słowa Komendanta Miejskiego Policji na temat tego, iż organizacja czasu 

wolnego młodzieży ogranicza przestępczość w mieście. Poszukujmy więc tego 

typu przestrzeni dla zagospodarowania czasu wolnego młodych ludzi. 

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1183/10 / 

 

Punkt 21g/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 

społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1063/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna nie 

opiniowała projektu uchwały, ale podjęcie uchwały wynika z zarządzonych na 

czerwiec wyborów Prezydenta RP.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1184/10 / 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273047157
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273047822
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Punkt 21h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na 

terenie miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach 

pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1064/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna nie 

opiniowała projektu uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1185/10 / 

 

Punkt 21 i/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1065/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna nie 

opiniowała projektu uchwały.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały uwzględnia 

nowo powstałe ulice w Katowicach, które każdorazowo wymagają 

zaktualizowania obwodów głosowania na terenie miasta.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1186/10 / 

 

Punkt 21 j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2010 r. Gimnazjum Specjalnego nr 32 przy Domu Dziecka 

„Stanica” w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1069/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie opiniowała 

projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że likwidacja Gimnazjum 

Specjalnego uzyskała pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Gimnazjum liczy obecnie tylko 12 wychowanków i nie ma sensu go nadal 

utrzymywać.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273047923
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1272629609
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za” braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/ 1187/10 / 

 

Punkt 21 k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Centrum 

Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że złożona została propozycja 

aby Centrum Kultury Katowice, które będzie działało od 1 lipca br. nosiło imię 

ś.p. Pani Senator Krystyny Bochenek. Przeprowadzała Ona tam swoje dyktanda, 

popularyzowała język polski, organizowała rozliczne akcje charytatywne. 

Patronka zapewne nada odpowiednią rangę instytucji kultury, jak również 

zachowa Jej osobę w pamięci. Inicjatywa została skonsultowana z rodziną Pani 

Senator.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy w związku z nadaniem imienia Pani 

Senator, przewiduje się także umieszczenie pamiątkowej tablicy poświęconej 

Patronce na budynku.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła, że tak.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1188/10 / 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani AlS na bezczynność 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1044/10). 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1189/10 / 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana TR  

o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miasta Katowice i weryfikację 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273048084
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273048180
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273052769
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procedur przy sprzedaży mieszkania komunalnego przy ulicy Mieszka I 

1/12 w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1045/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1190/10 / 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani JKr– 

Chna działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 

Katowicach w zakresie załatwienia wniosku  

o montaż lustra drogowego na wysokości posesji przy ulicy Francuskiej 51 

w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1046/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1191/10 / 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani JoBłna 

niewłaściwe działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 

związane z przyznawaniem środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1051/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, ze Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1192/10 / 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi konsorcjum 

firm ELTRANS Instalacje Spółka z o.o. oraz Spółdzielni Pracy 

„INWESTPROJEKT – KATOWICE” na niewłaściwe działania Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273052971
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273053246
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273053677
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i Rekreacji w Katowicach dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1061/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/ 1193/10/ 

 

Punkt 23 Interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie LVI sesji Rady wpłynęły 

następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

1.1. utrzymania porządku na terenie dzielnicy Brynów – obszar pomiędzy ul. 

Rolną, a ul. Kłodnicką- prawa strona ul. Kościuszki i ul. Brynowskiej w 

szczególności okolice Supersamu OBI oraz Stacji Benzynowej BP,  

1.2.uwłaszczenia nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Bocznej,  

2/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie przeniesienia o około 300 metrów  

w kierunku Mikołowa przystanków autobusowych w dzielnicy Zarzecze, 

3/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

3.1. uporządkowania terenu wzdłuż ulicy Szopienickiej w dzielnicy 

Nikiszowiec, 

3.2. usunięcia dzikich wysypisk śmieci w rejonie ulicy Mysłowickiej, 

Ceramicznej oraz Górniczego Stanu na granicy z Mysłowicami,  

Brak odpowiedzi, gdyż nie upłynął jeszcze termin statutowy.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje radnych: 

1/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie:  

1.1. problemu z odbiorem transmisji obrad Rady Miasta w Internecie, 

1.2. zaprowadzenia porządku na Pętli  Słonecznej w Katowicach,   

2/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

2.1. uporządkowania Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej wraz z jej przedłużeniem, 

na Osiedlu Tysiąclecia – Górnym, 

2.2. wymiany zadaszenia wiaty na przystanku autobusowym Osiedle Tysiąclecia 

– Ośrodek Rehabilitacji.  

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1.1. poprawy bezpieczeństwa dzieci z osiedla domów jednorodzinnych przy 

ul. Panewnickiej od nr 226 do nr 236, uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 9, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1273053778
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1.2. przystanku autobusowego „na żądanie” przy cmentarzu na granicy 

Starych Panewnik i Kochłowic, 

2/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie wymianą nawierzchni na placu przed  

pomnikiem Żołnierza Polskiego na Osiedlu im. I. J. Paderewskiego,  

3/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie wykonania planów Osiedla 

Tysiąclecia i rozmieszczania ich na jego terenie, 

4/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie podjęcia zdecydowanych działań  dla 

zmiany  lokalizacji pralni chemicznej przy ul. Adama 1, 

5/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. ostatecznego terminu wykonania remontu nawierzchni chodników i jezdni 

ul. Szybowej w Katowicach, 

5.2. rozstrzygnięcia przetargu na „zaprojektowanie i wykonania modernizacji 

obiektu Spodek w zakresie instalacji c.o. i c.w.u., instalacji przeciwpożarowej, 

wymiennikowni i ogrzewania c.w.u. i instalacji wod.-kan”,  

5.3. zabezpieczenia środków finansowych na wyjazdy dzieci z Domów Dziecka 

z Katowic  na kolonie letnie, 

5.4. zmiany lokalizacji składu złomu działającego na ul. Załęskiej.  

 

Punkt 24 Zapytania radnych. 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie jest wykonywana uchwała Rady 

Miasta Katowice dot. zakazu palenia w miejscach publicznych. Zarówno na 

placach zabaw, jak i na przystankach komunikacji miejskiej nie ma informacji  

o zakazie palenia, brak także tabliczek informujących o takim zakazie. Radna 

poprosiła o wyjaśnienie sprawy i poprawienie istniejącego stanu rzeczy. 

Ponadto Radna zapytała kiedy ponownie pojawią się skradzione popiersia 

Jerzego Dudy-Gracza oraz Pawła Stellera na Placu Grunwaldzkim w Alei 

Wybitnych Twórców w Katowicach. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

Wiceprezydent Leszek Piechota stwierdził, że tabliczki oznaczające miejsca 

zakazu palenia pojawiają się w wielu miejscach miasta, jednak sprawa zostanie 

wyjaśniona. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz przywołał dodatek do „Newsweeka”, który 

zawiera ranking najlepszych gmin i powiatów 2009r., w tym miast na prawach 

powiatu. W wymienionym rankingu Katowice na 50 sklasyfikowanych w nim  

gmin, zajmują  45 miejsce. Radny zapytał czy jesteśmy w stanie wydźwignąć się 

z tego miejsca i co Prezydent zamierza zrobić w tej sprawie, gdyż tego typu 

ranking premiuje tych, którzy dobrze gospodarują pieniędzmi podatników.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie wie na podstawie jakich kryteriów 

ranking był przygotowywany. Były już takie sytuacje, że Katowice były na 40, 

50 miejscu rankingów, a następnie, po roku  znajdowały się w czołówce takich 

podsumowań. Prezydent przypomniał, że w roku 2006 miasto kończyło duże 

inwestycje, a lata 2007-2009 to okres przygotowań, także finansowych, do 
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dużych, miejskich inwestycji, planowanych  na kwotę ponad 1 mld zł.  

W perspektywie  2, 3 lat  mamy szansę znowu być w czołówce inwestycji  

i rankingów miast.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że przy okazji rankingu zorganizowano 

4- dniowy Kongres Regionów, który zorganizowało Wydawnictwo „Axel 

Sprinter Polska”. Tworząc ten ranking oparto się na ustawie o samorządzie 

gminnym i oceniano, które miasto najlepiej wydaje publiczne pieniądze. 

Kryteria rankingu wydają się więc być przejrzyste. Przykre jest to, że Katowice 

zostały  wyprzedzone w tym rankingu nie tylko przez takie miasta jak: Kraków  

i  Warszawę, ale także przez Chorzów, Zabrze i Siemianowice Śląskie. Udało 

nam się jedynie wyprzedzić Żory.  

 

Radna Ewa Kołodziej ponownie zapytała, gdyż nie otrzymała na to pytanie 

odpowiedzi po ostatniej sesji Rady Miasta,  co stanie się z budynkiem przy ul. 

Malczewskiego 1. Jest to budynek w części należący do Szkoły Podstawowej nr 

21 w Podlesiu. Radna zapytała także czy Szkoła ta będzie rozbudowywana, 

gdyż taka jest społeczna potrzeba. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Izabela Kminikowska poinformowała, że w sobotę, w dniu 24 kwietnia 

br. wydarzył się przy Kolonii Mościckiego pożar. Rozpoczął się on od 

budynków gospodarczych, a na końcu spalił się dom mieszkalny. Sytuacja taka 

wyniknęła z problemów związanych z lokalizacją hydrantów, z dostosowaniem 

wyposażenia straży pożarnej do skorzystania z tych hydrantów, a na koniec  

z brakiem odpowiedniego ciśnienia wody. Radna zapytała w związku z tym kto 

kontroluje stan tych hydrantów oraz  czy znajduje się ich wykaz w posiadaniu 

służb pożarnych i innych antykryzysowych.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że są one kontrolowane, istnieje ich 

ewidencja. Są także na bieżąco konserwowane i wymieniane na nowe. 

Prezydent zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy i udzielenia odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki zauważył, że Dom Dziecka „Zakątek” nie otrzymał 

dofinansowania z budżetu miasta. Radny poprosił o wyjaśnienie. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie. Nawiązując do nurtującej Radnego kwestii, wyjaśniła, że tylko dzieci do 

10 roku życia korzystają z wyjazdów na „zielone szkoły”. Należy sprawdzić, 

czy wśród wychowanków Domu Dziecka „Zakątek” są dzieci w tej grupie 

wiekowej.  

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że nie pyta o „zielone szkoły”, tylko  

o kolonie dla dzieci z tego domu dziecka. Uważa, że dzieci powinny mieć 

możliwość wyjazdu na wypoczynek.  



Przewodniczącego Rady dla Pana K            S 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wyjaśni sprawę. Przypomniała, 

że w tej samej sprawie Radny złożył już interpelację, na którą także zostanie 

udzielona odpowiedź.  

 

Punkt 25 Komunikaty i wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady odczytał niektóre pisma z okresu międzysesyjnego:  

- odpowiedź – Radcy 

Prawnego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie rzekomych przesłanek, które 

uzasadniałyby stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Pana radnego Jerzego 

Dryndy, 

-  pismo grupy mieszkańców bloków znajdujących się przy ul. Chrobrego i 

Tysiąclecia z 18 marca 2010r. w sprawie zabudowy terenu wokół ich 

nieruchomości,  

- pismo Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego z dnia 15 marca 2010r.  

w sprawie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tysiąclecia w Katowicach, 

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego  

z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

dotyczącej przyznania prawa  pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia 

dodatkowych warunków zbycia udziału w wysokości 0,928 części 

nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 8, odpowiadającej 

22 niewyodrębnionym lokalom, 

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego  

z dnia  20 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

wzdłuż ulicy Gliwickiej w Katowicach. 

Przewodniczący Rady poinformował także o dyżurach, które będzie pełnił  

w terminie do 30 kwietnia 2010r. w związku z obowiązkiem złożenia 

oświadczeń majątkowych radnych w terminie do 30 kwietnia br.  

 

Radny Ryszard Willner-Paster zaproponował aby złożyć pisemne  

podziękowania byłemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach Panu 

Adamowi Momotowi za kilkuletnią, owocną współpracę z Radą Miasta 

Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zobowiązał się osobiście, w imieniu 

całej Rady Miasta Katowice, wystosować takie podziękowania.  

 

Prezydent Piotr Uszok po zakończeniu sesji zaprosił radnych do sali 315.  

 

Punkt 26 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady LVII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 16.50. 
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                                                                              Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                              Jerzy Forajter   


