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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LVIII sesji. 

 

Data sesji:  31  maja  2010 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.05. 

Numery podjętych uchwał: LVIII/1194/10 – LVIII/1220/10 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radny Dariusz Łyczko i radny Marcin Krupa  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie  

         międzysesyjnym.  

Nr 2 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji przebudowy centrum 

miasta. 
 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Depta  

2/ Dawid Kostempski  

3/ Jerzy Paluchiewicz  
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Porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z proponowanymi zmianami 

1.  Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Kazimierzowi 

Kutzowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” (PU/1101/10). 

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym wraz z informacjami dotyczącymi: 

a/   stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia  

      przeciwpowodziowego miasta ( PU/1095/10). 

b/   planu reagowania kryzysowego miasta Katowice ( PU/1096/10). 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Józefa Nowary” 

(PU/1074/10). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu  na terenie miasta Katowice „Plac Miast Partnerskich”  

( PU/1071/10).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice (Al. Księżnej Jadwigi 

Śląskiej) ( PU/1090/10). 

11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

        na terenie miasta Katowice „ul. Konstantego Damrota” ( PU/1060/10).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utraty mocy niektórych uchwał 

Rady Miasta Katowice ( PU/1056/10).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia bonifikat od ceny 

przeniesienia praw do nieruchomości gruntowych w celu spełnienia 

wymogów działki budowlanej ( PU/1075/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 ( PU/1076/10).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila 

Michałowskiego w Katowicach ( PU/1053/10).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia” ( PU/1083/10).  
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” za 2009 rok ( PU/1084/10).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( PU/1072/10).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 

uczestnictwa miasta Katowice w zakupie licencji World Trade Center 

Association ( PU/1081/10).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 

przystąpienia Miasta Katowice do Fundacji o roboczej nazwie „Górnośląska 

Kolej Regionalna”, jako członka założyciela ( PU/1082/10).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu  miasta Katowice na 2010  rok ( PU/1085/10).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w 

Katowicach” ( PU/1086/10).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach ( PU/1087/10) 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia  w Katowicach ( PU/1088/10).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2009 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

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

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”  

( PU/1089/10).  

26. Skreślony. 

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

miasta Katowice na 2010r. ( PU/1092/10). ( Autopoprawka PU/1099/10). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2010r. ( PU/1093/10).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie procedury 

nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta 

Katowice ( PU/1094/10).  

30. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji przebudowy centrum 

miasta ( PU/1097/10). 

31. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Hurtowni „ARTUR”  s.c. ( PU/1078/10).  

- skargi Pana GrB ( PU/1079/10).  
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- skargi Pana S G- Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski   Galos Mozes sp. 

j. ( PU/1080/10). 

- wniosku Pana MaZa( PU/1073/10).  

- skargi Pana S K ( PU/1098/10). 

32. Interpelacje radnych. 

33. Zapytania radnych. 

34. Komunikaty i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył LVIII sesję Rady Miasta 

Katowice. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Józefa Kocurka, 

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  stwierdził na podstawie listy obecności, prawomocność 

obrad (kworum). 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych:  

1/ radnego  Dariusza Łyczko  

2/ radnego Marcina Krupę 

Rada Miasta Katowice w drodze głosowania,  przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”, przyjęła zaproponowany skład 

sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice w głosowaniu,  przy 22 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 

braku głosów „wstrzymujących się” . 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta  Katowice.  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół  z  LVII sesji Rady Miasta 

Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni mogli 
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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 LVII sesji pod głosowanie.  

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

23 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004r., nr 14, 

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

porządku obrad  polegające na: 

1/ wykreśleniu punktu 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 

budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu ( PU/1091/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie posiedzenia Komisji Skarbu 

pojawiło się kilka wniosków, które należy rozpatrzyć. 

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

2/  dopisaniu w punkcie 31 Rozpatrzenie skarg i wniosków – Rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Sł K do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze 

miasta Katowice ( PU/1098/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa jest terminowa i wymaga 

przekazania do WSA. 

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

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu 

Kazimierzowi Kutzowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1101/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały  i przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: 

„W jednym z wywiadów udzielonych przez Kazimierza Kutza przed rokiem w 

okresie obchodów 80. rocznicy urodzin, a pytanie o największą miłość – jubilat 

odpowiedział zdecydowanie: „Moją religią jest Śląsk”… Stwierdzenie to można 

rozpisać na niezliczoną liczbę dowodów poświadczających fakt szczególnego 

oddania sprawom rodzinnego Śląska w każdej dziedzinie działalności – a są to 

także dokonania znakomite i uznane. Toteż w tym kontekście ma jednoznaczną 

wymowę, że w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na najwybitniejszego Ślązaka 

XX wieku Kazimierz Kutz zajął trzecie miejsce – po Wojciechu Korfantym i 

Jerzym Ziętku, zaś pierwsze spośród żyjących. Urodzony 16 lutego 1929 roku w 

Szopienicach, w robotniczej rodzinie jako drugie z pięciorga dzieci Anastazji i 
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Franciszka Kuców, wyniósł z domu głęboko ukorzenione wartości śląskiego 

etosu z rdzennym szczepem tradycji powstańczej, którą symbolizował ojciec. 

Dla chłopca z takim rodowodem miało znaczenie, że w jego rodzinnym domu – 

zacytujmy: „nie czytało się książek niemieckich, czytało się Biblię i polskie 

książki”… i że należy „do pokolenia, które po sześciu wiekach przerwy mogło 

chodzić znów do polskiej szkoły”. To są istotne stwierdzenia dla duchowej 

genezy i społecznych uwarunkowań jakże bogatej i wielostronnej twórczości 

tego katowiczanina z Szopienic, który w istocie wszystko zawdzięczał sobie – 

wybitnym zdolnościom, niezłomnej pasji i własnej pracowitości, bo też sam, że 

użyjemy znów jego słów „wyrąbał sobie ten chodnik, dochodząc szybko do 

debiutu filmowego jako pierwszy rocznik przed trzydziestką”. Już debiutancki 

film „Krzyż Walecznych” (1959) otrzymał „Warszawską Syrenkę” – nagrodę 

Klubu Krytyki Filmowej SDP za najlepszy film polski. Także dwa kolejne filmy 

zrealizowane rok po roku: „Nikt nie woła” (1960) i „Ludzie z pociągu” (1961) 

spotkały się z wysokim uznaniem. Jednak o wybitnej i trwałej pozycji 

Kazimierza Kutza w polskim kinie zadecydują jego obrazy o tematyce śląskiej, 

gdy wrócił na Śląsk: „Sól ziemi czarnej” (1969), „Perła w koronie” (1972), 

„Paciorki jednego różańca” (1980) i zamykający ten blok pozycji film o 

tragicznych wydarzeniach w kopalni Wujek: „Śmierć jak kromka chleba”. 

Bogaty dorobek filmowy Kutza, na który składa się ponad 20 tytułów został 

uhonorowany licznymi nagrodami – znajdą się pośród nich m. in. dwukrotnie 

Złote Lwy Gdańskie a także Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za 

filmy śląskie. Równie rozległe są dokonania Kazimierza Kutza w Teatrze 

Telewizji, obejmujące blisko 30 tytułów (otrzymał m. in. Złoty Ekran za 

„Opowieści Hollywoodu”), szczególnie liczne z okresu gdy został szefem 

Ośrodka Telewizyjnego w Krakowie. Także w teatrach dramatycznych 

obejmujących czołowe sceny polskie, na czele z Warszawą i Krakowem 

zrealizował Kutz ponad 20 sztuk. Wszystko to świadczy o wyjątkowej 

wszechstronności, talencie i jego dyspozycyjności artystycznej. A przecież 

Kazimierz Kutz był zawsze także społecznikiem, zaś w tym charakterze 

szczególnie oddanym sprawom kultury. Do jego ważnych dokonań należy 

powołanie w roku 1972 Zespołu Filmowego „Silesia” z siedzibą w Katowicach. 

A także przewodniczenie utworzonemu w 1980 roku Komitetowi 

Porozumiewawczemu Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych w Katowicach (ta 

działalność spowoduje, że w grudniu 1981 r. zostanie internowany). W 1987 

roku przewodniczył z kolei Radzie Programowej Kongresu Kultury na Górnym 

Śląsku. W roku 1997 rozpoczyna się nowy etap biografii Kazimierza Kutza – 

człowieka publicznego, gdy wielką przewagą głosów zostaje wybrany do Senatu 

RP, ponownie w roku 2001 – by objąć funkcję wicemarszałka Senatu, wreszcie 

w roku 2007 zostaje posłem do Sejmu RP. Za każdym razem z Katowic – 

reprezentując miasto i Śląsk. Ten czas to już także kilkanaście lat aktywnej 

działalności publicystycznej Kazimierza Kutza z bezkompromisową pasją, na 

którą złoży się kilkaset prasowych pozycji. Jako człowiek pióra uwieńczył 
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swoje dokonania wydaną ostatnio wysoko ocenioną przez krytykę powieścią: 

„Piąta strona świata”, osadzoną w Szopienicach – miejscu gdzie się urodził i 

skąd ruszył w świat. By wymienić wszystkie zasługi i dokonania artystyczne 

obejmujące ponad pół wieku niezwykle aktywnej pracy twórczej Kazimierza 

Kutza trzeba by zestawić wielostronicowy rejestr. To jednak niewątpliwe, że był 

i jest najbardziej znanym rodowitym Ślązakiem w polskiej kulturze, twórcą o 

wyjątkowej pozycji, jednym z najwybitniejszych nie tylko w skali rodzinnej 

ziemi, która była i jest jego religią”. 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1194/10/ 

 

Prowadzący obrady poinformował, że uroczyste wręczenie tytułu „Honorowy 

Obywatel Miasta Katowice” Panu Kazimierzowi Kutzowi odbędzie się w dniu 

16.06.2010r. w Kinoteatrze „Rialto”. 

 

Punkt 7 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w 

okresie międzysesyjnym wraz z informacjami dotyczącymi:  

a/ stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego miasta ( PU/1095/10). 

b/   planu reagowania kryzysowego miasta Katowice ( PU/1096/10). 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 22 kwietnia do 25 maja 2010r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Bogdan 

Jędrocha poinformował, że od 16 maja br. miały miejsce na terenie miasta 

podtopienia. 17 maja zebrał się Sztab Przeciwpowodziowy. Najbardziej 

ucierpiały ul. Załęska i Zgody, gdzie zalanych zostało kilka budynków, w tym 

na terenie całego miasta aż dziesięć. Podtopień piwnic było znacznie więcej. 

Przy ul. Przodowników zalane zostały tory kolejowe. Znaczne zalania miały 

miejsce także przy ulicy Kombajnistów. Przy ul. Szadoka non stop pracowało 

pięć dużych pomp i kilkanaście małych. Mimo tego woda przez kilka dni nie 

opadała. Przy wspomnianej ulicy woda sięgała do pierwszej kondygnacji, 

natomiast przy ul. Zgody zginął człowiek. Ofiara powodzi to bezdomny 

mężczyzna. Także rzeka Rawa w rejonie Huty Baildon stwarzała zagrożenie 

powodziowe. Na szczęście udało się nie przerwać wzmocnionego wału. Dużej 

uwagi wymagały oczyszczalnia ścieków i kompostowisk. Istniało bowiem 

zagrożenie, że rzeka Brynica może przekroczyć dopuszczalny poziom  

i spowoduje zalania. Poza pracującymi pięcioma pompami wysokiej wydajności 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275482176
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( pompowały 40-50 metrów sześciennych na minutę), pomocne okazały się 

także pompy z Chorzowa i Jaworzna, udostępnione w ramach Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Katowicki  Holding Węglowy zadysponował 

także kilka pomp do pomocy. Obecnie pracuje jeszcze jedna pompa o dużej 

wydajności i dwie małe. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” wykazała się 

pomocą poprzez partycypowanie w kosztach paliwa. Wydział Zarządzania 

Kryzysowego zabezpieczał posiłki dla pracujących przy akcji powodziowej. 

Liczba wydanych posiłków jest bliska 800. Zostały one przeznaczone w  

szczególności dla ochotników. Dla jednostek ochotniczych udało się pozyskać z 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. cztery motopompy 

szlamowe, które wykorzystane zostały m.in. w Zarzeczu, Szopienicach i 

Kostuchnie.  

W świetle zaistniałej sytuacji, Komendant zwrócił się do Pana Prezydenta  

o zakup dwóch  pomp do dyspozycji magazynu przeciwpowodziowego oraz 

agregatu prądotwórczego. Taki sprzęt będzie przeznaczony jedynie do 

dyspozycji miasta.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o sprawę wypompowywania wody  

z przejścia podziemnego przy ul. Słowackiego przy  wyjściu w stronę Pl. 

Wolności. Poprosił o interwencję.  

 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Bogdan 

Jędrocha obiecał, że zostaną podjęte stosowne działania. Jednak sprzęt, którym 

dysponuje Straż Pożarna nie jest w stanie wypompować wody do końca, 

zostanie zapewne kilka centymetrów wody, gdyż na całkowite wypompowanie 

nie pozwala dostępny sprzęt. 

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał gdzie była wypompowywana woda, gdyż 

zdarzało się, że wypływała ona ponownie po zakończeniu akcji.  

 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Bogdan 

Jędrocha potwierdził, że zdarzało się tak, np.  przy ul. Załęskiej i Szadoka. 

Konsultowano się ze specjalistami z KWK „Wujek” oraz z RPWiK. 

Potwierdzono, że są studzienki, do których można bezpiecznie odprowadzać 

wodę, jednak w okolicach bezodpływowych, zdarzało się, że woda wypływała  

z gruntu. Odpompowywano także wodę do rowu znajdującego się wzdłuż torów 

kolejowych.  

 

Radny Józef Zawadzki w związku z pismem mieszkańców z ul. 

Przodowników zapytał jak będzie wyglądała wypłata odszkodowań dla 

mieszkańców.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że 6 tysięcy złotych wynosi zapomoga 
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rządowa, a miasto wygospodarowało kwotę  od 3 do 6 tys. zł  w zależności od 

zniszczeń. Wypłata nastąpi poprzez MOPS.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o ulicę Kombajnistów, gdzie konieczna jest 

sprawa uporządkowania odpływu wody deszczowej i wód gruntowych. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to sprawa inwestycyjna i powinna być 

skierowana do Prezydenta Miasta.  

 

Radny Józef Zawadzki poprosił o współpracę w tej sprawie z Kopalnią lub 

Katowickim Holdingiem Węglowym. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 

Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Punkt 8 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 do 31 maja 2010r. 

odbyło się 10 posiedzeń stałych komisji Rady Miasta Katowice.  

Informacja międzysesyjna  Przewodniczącego Rady - od  2 maja  do 28 

maja  

 6 – 8 maja Pan Stefan Gierlotka Przewodniczący Komisji  Górniczej 

oraz Pan Adam Warzecha Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej brali udział w dorocznym Walnym Zgromadzeniu 

Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy w Niemczech. 

 7 maja Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz złożył kwiaty pod 

Pomnikiem  Żołnierza Polskiego na Os. Paderewskiego z okazji 65 

rocznicy zakończenia II wojny Światowej. 

 13 maja  Pan Marcin Krupa Przewodniczący Komisji Skarbu brał 

udział w Jubileusz 50-lecie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w 

Katowicach. 

 13 maja Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji 

uczestniczył w uroczystościach nadania imienia rotmistrza Witolda 

Pileckiego Placowi położonemu na terenie miasta Katowice na rogu ul. 

Witosa i Ossowskiego. 

 14 maja - udział w konferencji pt. "XX rocznica restytucji samorządu 

terytorialnego w Polsce" w Śl. Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 

 16 maja - udział w koncercie papieskim z okazji 90 rocznicy urodzin Jana 

Pawła II w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

 19 – 21 maja - udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast 

Wojewódzkich w Łodzi. 

 23 maja  - udział w uroczystościach z okazji 650-lecie Ligoty oraz 430-

lecie Panewnik. 
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 28 maja  Pani Izabela Kminikowska Wiceprzewodnicząca Komisji  

Edukacji  brała udział w  podsumowaniu  międzynarodowego konkursu 

„matematyka bez granic” oraz regionalnego „konkursu lingwistycznego” 

w X L.O  im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. 

 28 maja  - udział w uroczystościach z okazji  wmurowania kamienia 

węgielnego pod budowę "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki  

Akademickiej" w Katowicach  

 28 maja Pana Dariusz Łyczko Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony 

Zdrowia i Środowiska brał udział w podsumowaniu Wojewódzkiego 

Konkursu Informatyczno - Historyczny "Najważniejsze wydarzenia w 

najnowszej (lata 1939 - 2009) historii Polski, które wpłynęły na nasze 

dzisiejszy świat w MDK Zawodzie w Katowicach . 

 

Prowadzący obrady przedstawił pisma adresowane do Rady Miasta Katowice 

noszące znamiona skarg, a także rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody 

Śląskiego 

SKARGI 

1. W dniu 23 kwietnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za 

pośrednictwem Wojewody Śląskiego - wpłynęła adresowana do Rady Miasta 

Katowice skarga Pana LeB  z dnia 9 kwietnia 2010 r. na rzekome niewłaściwe 

działanie Dyrektora MOPS w Katowicach w kwestii odmowy dofinansowania 

turnusu rehabilitacyjnego w 2010 r. 

Pismem z dnia 26 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 skargę przekazano do rozpatrzenia Komisji 

Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 21 czerwca 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

2. W dniu 5 maja 2010 r. oraz w dniu 11 maja 2010 r. do Biura Rady Miasta 

Katowice  wpłynęła adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Pana JM 

odpowiednio z dnia 3 maja 2010 r. i 8 maja 2010 r. na rzekomą bezczynność 

Prezydenta Miasta Katowice oraz Dyrektora KZGM w Katowicach w kwestii 

braku odpowiedzi na jego pisma z dnia 1 kwietnia 2010 r., 2 kwietnia 2010 r. i 6 

kwietnia 2010 r. oraz odmowę sprawdzenia wysokości i legalności podwyżek 

czynszu. 

Pismami z dnia 5 maja 2010 r. i 11 maja 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 Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 21 czerwca 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 
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3. W dniu 10 maja 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za pośrednictwem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - wpłynęła adresowana do 

Rady Miasta Katowice skarga Pana A B z dnia 19 kwietnia 2010 r. na 

rzekome bezpodstawne negatywne rozpatrzenie jego wniosku o wykup lokalu 

mieszkalnego. 

Pismem z dnia 11 maja 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 

Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 21 czerwca 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

4. W dniu 12 maja 2010 r.  do Biura Rady Miasta Katowice  wpłynęła  skarga 

Pani WaW  z dnia 10 maja 2010 r. na rzekomą bezczynność Prezydenta Miasta 

Katowice w kwestii braku odpowiedzi na jej skargi na jeden z wydziałów UMK 

z dnia 25 marca 2010 r. i 26 kwietnia 2010 r.   

Pismem z dnia 12 maja 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 

Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 21 czerwca 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych? 

ROZSTRZYGNIECIA NADZORCZE  

W dniu 28 kwietnia 2010 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło 

rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., nr 

NP/II/0911/127/10 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta 

Katowice nr LV/1121/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie przyznania prawa 

pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia dodatkowych warunków zbycia 

udziału w wysokości 0,928 części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 

Mickiewicza 8, odpowiadającego 22 niewyodrębnionym lokalom. 

O wszczęciu postępowania nadzorczego w ww. sprawie Przewodniczący 

Rady poinformował Radę na sesji w dniu 26 kwietnia 2010 r. 

O zajęcie stanowiska poproszono Prezydenta Miasta Katowice. Ww. 

rozstrzygnięcie skierowano do Komisji Skarbu, a także do wiadomości Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. Rozstrzygnięcie przekazano 

również do wiadomości inicjatorom podjęcia ww. uchwały. 

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. 
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Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Józefa Nowary”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1074/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały: 

Józef Jan Nowara - szermierz, olimpijczyk, trener. Urodził się 25 lutego 1945 

r. w Kostuchnie, w rodzinie Jerzego i Rozalii z domu Pająk. Szermierkę 

uprawiał w klubach sportowych: „Baildon” Katowice (1961-1964) i „Legia” 

Warszawa (1965-1977). Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Mexico City 

w 1968 r. w Monachium w 1972 r. i Montrealu w 1976 r. Był dwukrotnym 

medalistą mistrzostw świata w szabli drużynowej: srebrnym 1969 r., brązowym 

w 1970 r. W latach 1965-1977 zdobył 19 medali na indywidualnych i 

drużynowych igrzyskach mistrzostwach Polski. 

Był 8-krotnym mistrzem Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej wyjechał 

do Luksemburga, gdzie szkolił kadrę szermierczą tego kraju. Zginą ł tragicznie 

w wypadku samochodowym 10 listopada 1984 r. w Luksemburgu. 

Pochowano go w Kostuchnie. W Luksemburgu organizowany jest memoriał – 

turniej szpadzistek z cyklu Pucharu Świata – nazwany jego imieniem. Jest 

jedynym sportowcem pochodzącym z Kostuchny, który wywalczył medale 

mistrzostw świata i brał udział w igrzyskach olimpijskich. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1195/10/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu  na terenie miasta Katowice „Plac Miast Partnerskich” .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1071/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że nazwa „Plac Miast Partnerskich” nic 

nie oznacza. Zapytał  jakie to miasta, kto je zna z nazwy. Jest to  „pustosłowie”  

i wyjątkowo nieszczęśliwe sformułowanie. Miast jest aż dziesięć. Czy  

w przypadku jeśli przybędą nowe, to będziemy zmieniać tę nazwę.  Podobnie 

jak z którymś z tych miast zerwiemy współpracę, to będziemy zmieniać uchwałę 

Rady Miasta.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275654865
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Plac Miast Partnerskich ma być placem 

zagospodarowanym, na którym znajdą się emblematy symbolizujące miasta 

partnerskie. Będzie to miejsce, na którym będziemy przyjmować delegacje tych 

miast, propagować ideę partnerstwa. Jest to pomysł, który dojrzewał bardzo 

długo. Uporządkowano ten plac i w ciągu najbliższych kilku miesięcy prace 

zapewne zostaną zakończone.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zauważył, że mamy już na terenie miasta Plac 

Rady Europy, na którym także możemy gościć delegacje zagraniczne. Jest to 

teren z ciekawymi architektonicznie obiektami. Po co tworzyć plac o podobnej 

idei. Plac Miast Partnerskich nic nie mówi. Przeciętny mieszkaniec nie będzie 

kojarzył go z niczym konkretnym.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że ideę nadania placowi nazwy 

„Plac Miast Partnerskich” poparła Rada Jednostki Pomocniczej Ligota  

- Panewniki oraz osobiście sama Radna. Przy okazji zwiedzania Bazyliki 

Panewnickiej będzie można upowszechnić nazwy miast partnerskich, zwłaszcza, 

że będą tam umieszczone emblematy  tych miast.  

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1196/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice (Al. Księżnej 

Jadwigi Śląskiej). 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1090/10). 

Przewodniczący Rady Jerzy poinformował, że Komisja Organizacyjna  

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1197/10/ 

 

Punkt 11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „ul. Konstantego Damrota”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1060/10). 

Przewodniczący Rady Jerzy poinformował, że Komisja Organizacyjna  

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275654976
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275655081
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1198/10/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utraty mocy 

niektórych uchwał Rady Miasta Katowice .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1056/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Stwierdził, że po 

podjęciu uchwały będzie istniał tylko jeden Wieloletni Plan Inwestycyjny, 

stanowiący zał. do prognozy finansowej miasta.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1199/10/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia bonifikat od 

ceny przeniesienia praw do nieruchomości gruntowych w celu spełnienia 

wymogów działki budowlanej. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1075/10). 

Przewodniczący Rady Jerzy poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1200/10/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1076/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrona Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275655205
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275482295
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275655325
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/ Uchwała nr LVIII/1201/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. 

Emila Michałowskiego w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1053/10) oraz 

zamieszczono w projektach uchwał na BIP-ie nowy projekt uchwały jako druk 

sesyjny nr ( PU/1053a/10), stanowiący autopoprawkę do pierwotnego projektu 

uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrona Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wniosła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Projekt był opiniowany w okresie 30 dni przez podmioty zewnętrzne, m.in. 

przez Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki 

Zdrowotnej. 

W § 5 proponuje się dopisanie, po przecinku, następującej informacji: „co 

najmniej w takim zakresie w jakim są udzielane w Szpitalu przez: 

1. Oddział Urologii, 

2. Pracownię Diagnostyczną RTG, 

3. Blok Operacyjny, 

4. Izbę Przyjęć, 

5. Specjalistyczną Poradnię Urologiczną, 

6. Dział Anestezjologii”. 

Wiceprezydent przypomniała historię prywatyzacji Szpitala im. Prof. 

Michałowskiego. Szpital Urologiczny został przewidziany do restrukturyzacji  

i na początku bieżącego roku rozpisano publiczny przetarg nieograniczony na 

inwestora, który włączy się w modernizację Szpitala. Wystawiono do  przetargu 

działkę wyodrębnioną, znajdującą się za drugim budynkiem Szpitala,  

z przeznaczeniem do zakupu, podobnie jak sprzęt medyczny Szpitala. Pozostałą 

część Szpitala, w tym nieruchomość zabudowaną przeznaczono do oddania w 

dzierżawę, wraz z gruntem. W drodze przetargu pozyskano inwestora, który 

działa pod firmą „MED – Holding” S.A. Jest to spółka, która posiada kilku 

akcjonariuszy, w tym przedstawiciela Szpitala – dr n. med. Wiesława  Dudę, 

Będzie on równocześnie kierownikiem medycznym prowadzącym Szpital. 

Spółka przedstawiła najlepszą ofertę oraz duży program inwestycyjny Szpitala  

z planowaną budową nowego budynku na potrzeby bloku operacyjnego. Spółka 

przejmie wszystkich pracowników i będzie udzielała świadczeń zdrowotnych na 

podstawie kontraktu z NFZ.  

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że o wspomnianej autopoprawce Komisja 

Ochrony Zdrowia i Środowiska została poinformowana, ale do dzisiaj radni jej 

nie otrzymali.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275482454
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Przewodniczący Rady poinformował, że druk z autopoprawką został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Poprosił o odczytanie przez 

Panią Wiceprezydent Krystynę Siejną treści projektu uchwały wraz  

z autopoprawką.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała druk sesyjny wraz z autopoprawką, 

która została odczytana już wcześniej ( dopisanie treści w § 5 projektu 

uchwały).  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie ma wersji papierowej autopoprawki.  

 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że jest stała praktyką, iż Prezydent Miasta na 

sesjach przedstawia autopoprawki, które pojawiają się z powodu różnych 

przyczyn: sugestii komisji, czy też organów nadzoru. Dzisiaj mamy właśnie taką 

sytuację. Skoro Pani Wiceprezydent odczytała autopoprawkę, a druk 

zawierający ją znajdował się na BIP-ie, to nie widzi problemów z dostępem 

radnych do projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że ze względu na to, iż prywatyzacja 

Szpitala przebiegała dość długo, to dobrze by było aby głosowanie nad tym 

projektem uchwały odbyło się bez żadnych wątpliwości, szczególnie jeżeli 

sprawa dotyczy kwestii formalnych.   

 

Przewodniczący Rady zauważył, że wszystkie wymogi formalne zostały 

spełnione. Nigdzie nie jest powiedziane, że Rada Miasta musi głosować nad 

dokumentem, który ma „w ręce”, skoro autopoprawka została przedstawiona  

i odczytana.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała ponownie cały uzupełniony § 5 

projektu uchwały:  

„§ 5. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 3, z dniem 1 

września 2010 r., przejmie wszystkie świadczenia zdrowotne likwidowanego 

Szpitala oraz zapewni dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez istotnego 

ograniczania dostępności, warunków udzielania i jakości, co najmniej w takim 

zakresie w jakim są udzielane w Szpitalu przez: 

1. Oddział Urologii, 

2. Pracownię Diagnostyczną RTG, 

3. Blok Operacyjny, 

4. Izbę Przyjęć, 

5. Specjalistyczną Poradnię Urologiczną, 

6. Dział Anestezjologii”. 
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Radny Józef Zawadzki zapytał jak będzie regulowany czynsz w Szpitalu. 

Ponadto jak będą zakontraktowane usługi i czy w ramach kontraktu będą się 

mogły leczyć także osoby bezdomne.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze czynsz będzie się kształtował na 

takim samym poziomie jak w całym mieście. Stawki czynszu wynikają  

z Zarządzeń Prezydenta dot. dzierżawy gruntu i nieruchomości  

z wykorzystaniem przez ZOZ-y. Ustalono je w postępowaniu przetargowym. 

Kontrakt będzie realizowany na dotychczasowym poziomie udzielania 

świadczeń. 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy zostanie sprzedany sprzęt Szpitala.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że majątek ruchomy Szpitala został 

wyceniony, Spółka zapoznała się z jego ceną w trakcie przetargu i zostanie on  

sprzedany. Podobnie jak podmiot przejmujący Szpital zakupi działkę, na której 

dokona planowanych inwestycji.  

  

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1202/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1083/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrona Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1203/10/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” za 

2009 rok. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1084/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrona Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634275
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275481350
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1204/10/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1072/10). 

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.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1205/10/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w 

sprawie uczestnictwa miasta Katowice w zakupie licencji World Trade 

Center Association. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1081/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w 1994r. miasto podjęło się uczestnictwa  

w projekcie. Obecnie w związku z likwidacją spółki zaszła potrzeba uchylenia 

uchwały, która określała uczestnictwo miasta w zakupie licencji.   

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1206/10/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w 

sprawie przystąpienia Miasta Katowice do Fundacji o roboczej nazwie 

„Górnośląska Kolej Regionalna”, jako członka założyciela. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1082/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Gospodarki Komunalnej 

oraz Skarbu  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w 1993r. miasto podjęło uchwałę  

w sprawie przystąpienia do fundacji o roboczej nazwie „Górnośląska Kolej 

Regionalna”, jako członka założyciela.  Do rejestracji Fundacji pod nazwą 

„Górnośląska Kolej Regionalna” jednak nie doszło, gdyż nie figuruje ona w 

rejestrze stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w ramach 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275655469
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634377
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634459
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Krajowego Rejestru Sądowego. Mając powyższe na uwadze zaistniała 

konieczność  utraty mocy uchwały z 1993r.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/ Uchwała nr LVIII/1207/10/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu  miasta Katowice na 2010  rok. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1085/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1208/10/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w 

Katowicach” . 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1086/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1209/10/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1087/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że projekt uchwały jest wynikiem  uchwały podjętej już na 

poprzedniej sesji Rady Miasta. Przedmiotem przedstawionego obecnie projektu 

jest zmiana ustaleń tamtej uchwały. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, nie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634572
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634669
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634762
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można zamieszczać zapisów ustaw do treści uchwał, co poprzednio było 

praktykowane.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1210/10/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia  w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1088/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że projekt dotyczy zmiany granic planu dla Osiedla 

Tysiąclecia, z wyłączeniem z niego terenów znajdujących się przy ulicy 

Chorzowskiej. Celem nadrzędnym tych terenów była poprzednio ochrona 

terenów zielonych, głównie tych, które stanowią własność Spółdzielni i miasta. 

Ten cel planu jest niemożliwy do osiągnięcia dla wyłączanych obecnie z planu 

terenów. Wynika to z  przesądzeń budowlanych, które zostały już na tym terenie 

podjęte na podstawie procedur administracyjnych. Projekt był wyłożony do 

publicznego wglądu i nie wzbudził kontrowersji wśród mieszkańców. 

Wyłączając fragmenty z planu i dążąc jednocześnie do osiągnięcia celu jakim 

jest ochrona terenów zielonych dla całego terenu Osiedla Tysiąclecia, Pani 

Naczelnik zobowiązała się przygotować na kolejną sesję Rady Miasta projekt 

uchwały dotyczący uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu całego Osiedla.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1211/10/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2009 r. „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007 – 2011” oraz 

„Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Katowice”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1089/10). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275908890
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275909022
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1212/10/ 

 

Punkt 26 Skreślony.  

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2010r.  
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1092/10) oraz 

autopoprawkę jako druk sesyjny nr (PU/1099/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 
Prezydent Piotr Uszok przedstawił ważniejsze zmiany do budżetu oraz  

w budżecie miasta na 2010r.  

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: 

1. zwiększenie dochodów o kwotę 6.736.806 zł z tytułu: 

– zwrotu kosztów zabezpieczeń inwestycji przed skutkami eksploatacji 

górniczej (na podstawie ugody SIN/09/1/2010 z 01.03.2010 r.) – 40.486 zł 

– refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2009 dotyczących projektu 

„Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej/Matejki do ul. Dworcowej” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –841.729 zł 

– zwrotu kosztów najmu lokali zamiennych i pokrycia kosztów ich remontu – 

60.000 zł (w związku z podpisaniem umowy z firmą Vattenfall Distribution 

Poland S.A.) 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z 

aktualizacją studium wykonalności do 

projektu „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do 

Elektronicznych Us ług Administracji Publicznej - II etap” – 27.551 zł 

– niewykorzystanych w roku 2009 środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację 

projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować” – 

46.643 zł 

– zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków 

realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, które nie wygasły z upływem 2009 

roku, w tym w ramach programu Uczenie się przez całe życie - 370.812 zł 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275909132
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– środków z Narodowego Centrum Kultury na współfinansowanie 

Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” – 

5.715 zł 

– refundacji wydatków za 2009 rok dotyczących projektu „Budowa kompleksu 

boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 ” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – 707.917 zł 

– środków z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach 

programu „Wymiana Młodzieży ” – 4.705 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (50.648 zł) i budżetu 

państwa (8.938 zł) na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych” – 59.586 zł 

– refundacji wydatków bieżących za 2008 rok (15.555 zł) oraz wydatków 

majątkowych za 2009 rok (66.524 zł) dotyczących projektu „Digitalizacja 

zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 82.079 zł 

– refundacji wydatków za 2008 i 2009 rok dotyczących projektu „Damy radę - 

program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.153.538 zł 

– refundacji wydatków za 2009 rok dotyczących projektu „Damy radę - 

program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” z budżetu państwa 

– 60.908 zł 

– środków z budżetu państwa na realizację projektów : „Staż szansą na pracę" 

(198.684 zł) oraz „Twój pomysł na firmę" (66.918 zł) z uwagi na zmianę 

sposobu finansowania zadań – 265.602 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach ” – 

755.869 zł 

– wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z przyznaniem 

stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów – 

13.932 zł 

– dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (26.086 zł), 

budżetu państwa (4.143 zł) i samorządu województwa (461 zł) na wypłatę 

stypendiów w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (rok szkolny 

2009/2010)"- zmiana nazwy zadania na "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II 

edycja projektu" – 30.690 zł 

– zwrotu podatku VAT (1.064.483 zł) z lat poprzednich odnośnie zadań : 

• „Katowice oczyszczanie ścieków. Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/004” (246.205 

zł), 

• „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice” (766.413 zł), 

• „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka-

Rataja” (15.217 zł), 

• „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów II 

etap” (20.148 zł), 
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• „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy 

ul.R.Zwoźniakowej i E.Makuli” (16.500 zł), 

– dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja 

Miejskiej Biblioteki Publicznej filia Nr 14 przy ul. Piastów 20” – 57.000 zł 

– refundacji wydatków za 2008 rok (7.259 zł) oraz za 2009 rok (542.419 zł) 

dotyczących projektu „Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 549.678 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Katowice Miasto Wielkich Wydarzeń 2011"– 4.880 zł 

– kar umownych - 533.003 zł, w tym : za niedotrzymanie terminu umowy dla 

inwestycji : „Modernizacja obiektu Spodek” (4.978 zł) i „Boisko treningowe z 

zapleczem sportowym przy ul. B.Żeleńskiego II etap – boisko sportowe” 

(472.052 zł) oraz za nieterminowe wykonanie zdjęć lotniczych stanowiących 

podstawę dla Numerycznego Modelu Terenu, Ortofotomapy i Numerycznego 

Modelu 3D budynków i budowli miasta Katowice (55.973 zł) 

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 6.985.853 zł 

z tytułu: 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I ul. 

Konduktorska” - z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania – 4.085.996 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów : 

„Staż szansą na pracę" (198.684 zł) oraz „Twój pomysł na firmę” (66.918 zł) - z 

uwagi na zmianę sposobu finansowania zadań – 265.602 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.560.830 zł) i z budżetu 

państwa (275.440 zł) na realizację projektu : „Twoje życie -Twój biznes” – z 

uwagi na odrzucenie projektu na etapie oceny merytorycznej – 1.836.270 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (286.994 zł) i z budżetu 

państwa (50.646 zł) na realizację projektu : „Projekt Nikiszowiec” - z uwagi na 

odrzucenie projektu w II rundzie konkursu – 337.640 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (391.295 zł) i z budżetu 

państwa (69.050 zł) na realizację projektu : „GPS - Generator Przedsiębiorstw 

Społecznych" - z uwagi na odrzucenie projektu na etapie oceny 

merytorycznej – 460.345 zł 

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 32.904.039 zł 

z przeznaczeniem na: 

– zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i realizacja przebudowy dróg” (gminnych oraz powiatowych) 

poprzez przebudowę nawierzchni jezdni : ulice Kolista, projektu : „GPS - 

Generator Przedsiębiorstw Społecznych" - z uwagi na odrzucenie projektu na 

etapie oceny merytorycznej – 460.345 zł 

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 32.904.039 zł 
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z przeznaczeniem na: 

– zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i realizacja przebudowy dróg” (gminnych oraz powiatowych) 

poprzez przebudowę nawierzchni jezdni : ulice Kolista, Wyzwolenia, Słupska 

oraz Koszalińska (1.210.000 zł) oraz ulic : Armi Krajowej, Obr. Westerplatte, 

Ligocka, Bagienna, Kijowska, 1-go Maja, Roździeńskiego, Korfantego, 

Górniczego Stanu, Kosmiczna, Słoneczna, DK 86, Murckowska, Kościuszki, 

Kłodnicka, 73 Pułku Piechoty, Szarych Szeregów, skrzyżowanie ul. 

Radockiego/Kostki Napierskiego (16.050.000 zł) – 17.260.000 zł 

– realizację zadania pn. „remont poręczy przy kładce nad rzeką Rawą" -38.000zł 

– zakup materiałów, w tym do remontów dla służb MZUiM w związku z 

organizacją na terenie miasta wielu imprez kulturalnych – 1.000.000 zł 

– wykonanie remontów wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmu – 4.000.000 zł 

– zwiększenie środków na wynagrodzenia - wypłaty jednorazowe - dla 

pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury – 4.775.749 zł 

– realizację projektu „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów 

Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap” ze 

środków EFRR w związku z aktualizacją studium wykonalności – 27.551 zł 

– uzupełnienie środków własnych na zadanie „Termomodernizacja segmentu A 

budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70” z uwagi na 

przyznanie niższej pożyczki z WFOŚiGW – 207.745 zł 

– wykonanie kampanii promocyjnej i opracowanie strategii inwestycyjnej 

Miasta – 1.020.000 zł 

– realizację projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu 

zainwestować" ze środków niewykorzystanych w 2009 r. w tym EFRR (46.643 

zł) oraz wkładu własnego (8.232 zł) – 54.875 zł 

– przeprowadzenie kampanii promującej obchody 145 rocznicy urodzin Miasta 

– 50.000 zł 

– promocję Miasta poprzez sport – 500.000 zł 

– ułożenie światłowodu monitoringu wizyjnego dla osiedla Paderewskiego po 

zakończeniu budowy biurowców przy ul. Francuskiej – 21.000 zł 

– odsetki od pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na zadanie 

„Termomodernizacja MBP filia nr 14 przy ul. Piastów 20” – 1.630 zł 

– realizację przez placówki oświatowe zadania pn. „Śpiewaj ąca Polska” w 

ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych – 5.715 zł 

– realizację w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowanego z 

budżetu Unii Europejskiej (środki  niewykorzystane w 2009 r.) projektów: 

• Comenius Edukacja szkolna 2008/2010 – 7.814 zł, 

• Comenius Edukacja szkolna 2009/2011– 51.838 zł, 

•Leonardo da Vinci - projekt „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia 

wszechstronnych handlowców” – 123.131 zł, 
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•Leonardo da Vinci - projekt „Wszechstronność wykształcenia handlowca 

szansą na jego sukces zawodowy” – 188.029 zł 

– udział placówek oświatowych (Gimnazjum 11 - 2.449 zł oraz IV LO - 2.256 

zł) w projekcie „Wymiana Młodzieży ” w ramach programu Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży – 4.705 zł 

– realizację nowego projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane 

na rozwój kompetencji kluczowych" - 59.586 zł 

– nowe zadania inwestycyjne: wentylacja Sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 31 (130.000 zł) oraz  188.029 zł 

– udział placówek oświatowych (Gimnazjum 11 - 2.449 zł oraz IV LO - 2.256 

zł) w projekcie „Wymiana Młodzieży ” w ramach programu Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży – 4.705 zł 

– realizację nowego projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane 

na rozwój kompetencji kluczowych" - 59.586 zł 

– nowe zadania inwestycyjne: wentylacja Sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 31 (130.000 zł) oraz zakup i montaż urządzenia do kontroli i 

regulacji wody basenowej w Pałacu Młodzieży (24.500 zł) - 154.500 zł 

– realizację projektów : „Staż szansą na pracę" (198.684 zł) oraz „Twój pomysł 

na firmę" (66.918 zł) ze środków z budżetu państwa z uwagi na zmianę sposobu 

finansowania zadań – 265.602 zł 

– realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w 

Katowicach” wspófinansowanego 

środkami z EFRR – 755.869 zł 

– stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionych uczniów szkół: IV LO 

(1.548 zł), IX LO (1.548 zł), XV LO (1.548 zł), Zespołu Szkół Ekonomicznych 

(1.548 zł), Zespołu Szkół Nr 2 (3.096 zł), Zespołu Szkół Nr 7 (1.548 zł), 

Zespołu Szkół Budowlanych (1.548 zł), Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

(1.548 zł) – 13.932 zł 

– realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II edycja projektu" w 

związku z przyznaniem przez lidera projektu większych środków na wypłatę 

stypendiów – 30.690 zł 

– letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta – 662.350 zł 

– przygotowanie terenu w związku z organizacją festiwalu Tauron Nowa 

Muzyka (30.000 zł) oraz zwiększone opłaty za energię elektryczną z uwagi na 

organizowane występy artystyczne na ulicy Mariackiej (50.000 zł) – 

80.000 zł 

– realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „zakup i montaż neonu 

reklamowego na budynku Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM” przy ul. 

Św. Jana - 4.000 zł 

– realizację zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 

filia nr 14 przy ul. Piastów 20” wspófinansowanego środkami z WFOŚiGW – 

380.000 zł 
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– prace remontowe (42.504 zł) oraz utrzymanie (25.598 zł) nabytego do 

zasobów miasta mieszkania znanego 

kostiumologa i scenografa celem stworzenia filii Muzeum Historii Katowic o 

tematyce teatralno-filmowej – 68.102 zł 

– dofinansowanie XII edycji imprezy kulturalnej pn. "Letni Ogród Teatralny" – 

200.000 zł 

– realizację projektu „Katowice Miasto Wielkich Wydarzeń 2011" ze środków 

EFRR (4.880 zł) oraz wkładu 

własnego (4.880 zł) – 9.760 zł 

– pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w Miejskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji o 3 etaty m.in. celem obsługi imprez miejskich – 

81.866 zł 

– prace przygotowawcze do Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet 

"EUROBASKET WOMEN 2011" – 800.000 zł 

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.680.643 zł 

przeznaczonych na: 

– realizację projektu „Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap 

I ul. Konduktorska” ze środków EFRR z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania 

– 4.085.996 zł 

– realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów 

Dostępu do Elektronicznych Us ług Administracji Publicznej - II etap" - z uwagi 

na przesunięcie środków własnych na 2011 rok – 14.658 zł 

– zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja segmentu A budynku 

biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej" współfinansowane ze 

środków WFOŚiGW z uwagi na przyznanie niższej kwoty pożyczki – 

207.745 zł 

– realizację projektów : „Staż szansą na pracę” (198.684 zł) oraz „Twój pomysł 

na firmę” (66.918 zł) ze 

– realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów 

Dostępu do Elektronicznych Us ług Administracji Publicznej - II etap" - z uwagi 

na przesunięcie środków własnych na 2011 rok – 14.658 zł 

– zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja segmentu A budynku 

biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej" współfinansowane ze 

środków WFOŚiGW z uwagi na przyznanie niższej kwoty pożyczki – 

207.745 zł 

– realizację projektów : „Staż szansą na pracę” (198.684 zł) oraz „Twój pomysł 

na firmę” (66.918 zł) ze 

środków EFS - z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadań – 265.602 zł 

– realizację projektu : „Twoje życie -Twój biznes” - z uwagi na odrzucenie 

projektu na etapie oceny merytorycznej – 1.836.270 zł 

– realizację projektu : „Projekt Nikiszowiec" - z uwagi na odrzucenie projektu w 

II rundzie konkursu – 337.640 zł 
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– realizację projektu : „GPS - Generator Przedsiębiorstw Społecznych" - z 

uwagi na odrzucenie projektu na etapie oceny merytorycznej – 460.345 zł 

– zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe na os. Bulwary Rawy - etap IV ul. 1-go Maja, B.Monte Casino z 

uwagi na przesunięcie środków na 2011 rok – 1.400.000 zł 

– zadanie inwestycyjne pn. „Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. 

Piastów 20” w związku  z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW – 

72.387 zł 

5. zwiększenie przychodów o kwotę 24.680.188 zł 

z tytułu : 

– pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przeznaczonej na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. : „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej filii Nr 14 przy ul. Piastów 20”– 323.000 zł 

– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 24.357.188 zł 

6. zmniejszenie przychodów o kwotę 207.745 zł 

z tytułu : 

– pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. : 

„Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 

Francuskiej 70” – 207.745 zł 

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: 

przeniesienie wydatków w kwocie 16.806.294 zł celem: 

– zakupu "Inteligentnego oświetlenia" na ul. Powstańców w Katowicach ze 

środków na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja budowy oświetlenia ulicznego 

(rozpoczynana w 2010 roku)" objęte WPI – 65.571 zł 

– zabezpieczenia wkładu własnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. "Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki" w związku z udzieleniem przez 

Ministra Zdrowia dotacji celowej w ramach programu „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 

zdrowia” – 2.175.673 zł 

– kontynuacji prac dotyczących ustalenia gruntów będących wcześniej 

własnością Giesche S.A. i wykonania analizy własnościowej (117.640 zł) oraz 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa o nowe moduły systemu 

Kataster WZ " (600.000 zł) i zakupu licencji oprogramowania (465.000 zł) 

poprzez zmniejszenie środków na wdrożenie Numerycznej Mapy Zasadniczej – 

1.182.640 zł 

– zabezpieczenia środków na realizację zadania: „Przedłużenie Stęślickiego w 

kierunku północnym - I etap - ul. Konduktorska” (11.329.021 zł) z uwagi na nie 

otrzymanie dofinansowania z EFRR i tym samym wycofanie wkładu krajowego 

na jego realizację, uzupełnienia środków na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

przy ul. Lwowskiej 7” (420.000 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego na 
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zadanie „Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach ” 

(133.389 zł) poprzez zmniejszenie środków na zadaniach: „Budowa siedziby 

środków na wdrożenie Numerycznej Mapy Zasadniczej – 1.182.640 zł 

– zabezpieczenia środków na realizację zadania: „Przedłużenie Stęślickiego w 

kierunku północnym - I etap - ul. Konduktorska” (11.329.021 zł) z uwagi na nie 

otrzymanie dofinansowania z EFRR i tym samym wycofanie wkładu krajowego 

na jego realizację, uzupełnienia środków na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

przy ul. Lwowskiej 7” (420.000 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego na 

zadanie „Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach ” 

(133.389 zł) poprzez zmniejszenie środków na zadaniach: „Budowa siedziby 

NOSPR w Katowicach”, „Pałac Młodzieży im. A.Kamińskiego przy ul. 

Mikołowskiej” – 11.882.410 zł 

– wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Układ komunikacyjny w 

rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach” (1.500.000 zł) ze 

środków niewykorzystanych na zadaniach: 

„Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej – etap II” oraz 

„Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota 

Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe”. 

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na 

realizację: zadań inwestycyjnych, programów współfinansowanych 

środkami zagranicznymi oraz dotacji udzielanych z budżetu miasta 

dokonuje się zmian: 

– w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu 

niektórych zadań inwestycyjnych 

realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 

– w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu 

wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, 

innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi; 

– w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie kwot dotacji 

udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku. 

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego : 

• w dz.700, rozdz. 70001 na kwotę 302.000 zł na zadaniu pn. „Kontynuacja 

modernizacji budynków komunalnych” poprzez zmniejszenie środków na ul. 

Krasińskiego 7 Br.Alberta 1celem zwiększenia - ul. Kotlarza 10b; 

• w dz. 801, rozdz.80195 na kwotę 500.000 zł na zadaniu pn. „Budowa i 

modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów 

oświatowych w Katowicach w 2010 r.” poprzez zmniejszenie środków 

na modernizację boiska do piłki ręcznej – sztuczna trawa celem modernizacji 

nawierzchni istniejących boisk. 
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Zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 

2010 rok dokonuje się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława 

Maczka poprzez: 

– zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu 

rzeczywistego o kwotę 28.177 zł; 

– zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal o kwotę 78.500 zł; 

– zwiększenie wydatków o kwotę 106.677 zł 

celem zakupu pomocy naukowych (23.000zł), sprzętu komputerowego i 

oprogramowania (11.000 zł) oraz usług remontowych : malowanie ścian na 

parterze budynku(50.000 zł) i wymiana części okien (22.677 zł). 

Autopoprawki dokonuje się w związku z koniecznością zmiany jednostki 

odpowiedzialnej za realizację (dysponenta środków) zadania inwestycyjnego 

objętego Wieloletnim Planem Inwestycyjnym pn. „Budowa drugiej linii 

technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - z Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 

(Wydział Kształtowania Środowiska) na Urząd Miasta -Wydział Inwestycji. 

Zmiany wprowadza się w: 

- uzasadnieniu do projektu uchwały; w części II. dotyczącej Zmian w budżecie 

miasta Katowice na 2010 rok poprzez zmianę kwoty z 16.806.294 zł na 

18.042.894 zł oraz dopisanie kolejnego tiretu w brzmieniu : 

„– wskazania Urzędu Miasta - Wydziału Inwestycji dysponentem środków na 

realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drugiej linii technologicznej do 

spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i  

Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8” – 1.236.600 zł” 

- załączniku Nr 4 do projektu uchwały poprzez wprowadzenie wierszy 

dotyczących zwiększenia i zmniejszenia środków w dz. 900, rozdz. 90002 na 

kwotę 1.236.600 zł, 

- załączniku Nr 6 (zadania realizowane w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego) do projektu uchwały poprzez korektę pozycji nr 80, 

- załączniku Nr 8 (dotacje) do projektu uchwały poprzez zmniejszenie dotacji 

celowej dla ZUOSiK. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o kwotę 1 mln 20 tys. zł  

z przeznaczeniem na promocję inwestycyjną miasta. Jaki jest harmonogram 

zadań oraz jakie są w związku z tą propozycją finansową oczekiwane efekty. 

Ponadto radny zapytał o kwotę 500 tys. zł na promocję miasta poprzez sport. Na 

co planuje się przeznaczyć te środki. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że promocja inwestycyjna miasta to 

kontynuacja budowy biurowców klasy „A”. Powstały już w mieście trzy 

biurowce tej klasy, planowane są kolejne. Okazuje się bowiem, że jest na terenie 
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całej aglomeracji śląskiej znaczny potencjał personalny, który należy 

wykorzystać. Wielu deweloperów zainteresowanych jest budową takich właśnie 

obiektów, gdyż jak się okazuje na terenie Śląska istnieją możliwości i warto tu 

rozpoczynać działalność gospodarczą. Należy to tylko odpowiednio 

rozreklamować. Goszczący na Śląsku eksperci z IBM oceniali m.in. ten 

potencjał i doradzali w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych inwestorów.   

Promocja miasta poprzez sport to środki z przeznaczeniem m.in. na 

dofinansowanie GKS „Katowice.  

 

Radny Józef Zawadzki podziękował Prezydentowi za przeznaczenie 4 mln  na 

remonty w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Zapytał 

jednocześnie, czy środki te wystarczą na wszystkie planowane zadania w tym 

zakresie, gdyż jest to liczba około 300 mieszkań.  

 

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że wystarczą.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1213/10/ 

 

Punkt  28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1093/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1214/10/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie 

miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1094/10). 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały jest jego inicjatywą . 

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275654474
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275482061
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Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że zaledwie kilka miesięcy temu 

uchwalaliśmy zmiany do Statutu miasta Katowice. Zapytał jak to świadczy  

o Radzie Miasta, która tak często zmienia swoje uchwały. Radny jest przeciwny 

wprowadzaniu kolejnych zmian. Najistotniejsze jest jednak to, że nadanie 

nazwy ulicy nadaje się nie za fakt, „że ktoś umarł, tylko za postawę w ciągu 

życia i za osiągnięcia”. „Trzeba z żywymi naprzód iść”. Wprowadzając taką 

zmianę „cofamy się”. Z rozmowy przeprowadzonej przed sesją  

z Przewodniczącym Rady, dowiedział się, że w podobnej uchwale Miasta 

Stołecznego Warszawy istnieje zapis, iż żyjący nie mogą być patronami ulic. 

„Po co nam kopiować Warszawę. Skoro jest ona tak doskonała, to przepiszmy 

wszystkie uchwały z tego miasta i wówczas sprawdzi się powiedzenie,  

że „wszystko w Warszawie się skupia, a poza zostają zadupia”.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że inicjatywa uchwałodawcza została poparta 

przez Komisję Organizacyjną, która zajmuje się sprawami nadawania nazw ulic.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  podzielił się refleksją, że „Komisja 

Organizacyjna staje się bastionem konserwatyzmu, grupą, która stara się 

narzucić schemat myślowy, od którego Radny jest daleki”. „Chciałby aby 

Komisja ta była ciałem otwartym, z wyobraźnią”. 

 

Radny Leszek Blacha stwierdził, że to historia ocenia osobę, a nie moment. 

Uważa więc, że rozwiązanie nadawania nazwy po śmierci osoby, jest lepszym 

rozwiązaniem. Projekt uchwały idzie więc w dobrym kierunku. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz odniósł się do Warszawy, która dopiero pięć lat po 

śmierci osoby może nadać nazwę jej imieniem. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił radnego Zydorowicza na posiedzenia Komisji 

Organizacyjnej.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1215/10/ 

 

Punkt 30 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji przebudowy 

centrum miasta. 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr ( PU/1097/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju  i Promocji Miasta 

nie przyjęła przedmiotowej informacji.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275654640
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że poza informacją przygotowaną dla Rady 

Miasta Katowice dotyczącą realizacji przebudowy centrum Katowic, nie ma nic 

do dodania, jedynie to, że trwają prace projektowe, co jest żmudnym  

i długotrwałym procesem.  

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację Prezydenta dotycząca 

realizacji przebudowy centrum miasta.  

 

Punkt 31 Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Hurtowni „ARTUR” s.c. 

na działalność Prezydenta Miasta Katowice  w związku z odmową  korekty 

i zwrotu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1078/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1216/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana GB  na bezczynność 

Prezydenta Miasta Katowice w zakresie niepodjęcia działań 

przeciwdziałających uciążliwościom powodowanym działalnością Głównego 

Instytutu Górnictwa w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1079/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1217/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana S G- Kancelaria 

Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes sp. j. na działalność 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala im. Emila Michałowskiego w Katowicach.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1080/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275654740
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275634880
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1218/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana MaZ 

dotyczącego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy R  

w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1073/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVIII/1219/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana SłK 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej Katowic w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1098/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVIII/1220/10/ 

 

Punkt 32 Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie LVII sesji Rady wpłynęły 

następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci 

z osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Panewnickiej od nr 226 do nr 236, 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 07.05.2010r. 

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

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

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 06.05.2010r. 

3/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie wykonania planów Osiedla 

Tysiąclecia i rozmieszczania ich na jego terenie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 06.05.2010r. 

4/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie podjęcia zdecydowanych działań dla 

zmiany lokalizacji pralni chemicznej przy ul. Adama 1. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Piotra Uszoka z dnia 17.05.2010 r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275635257
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275909439
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1275909633
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5/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. ostatecznego terminu wykonania remontu nawierzchni chodników i jezdni 

ul. Szybowej w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 07.05.2010r. 

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”. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 12.05.2010r. 

 

W okresie międzysesyjnym  wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie dalszego bytu bazy samochodów 

ciężarowych typu TIR oraz budowy nowego wjazdu do niej przy ul. 

Hierowskiego w Katowicach – Kostuchnie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Józefa Kocurka z dnia 

24.05.2010r. 

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie naprawy nawierzchni 

chodników przy ul. Przedwiośnie oraz uzupełnienia oświetlenia skweru 

znajdującego się przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza w Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

24.05.2010r. 

3/ radnej Heleny Hrapkiewicz   

3.1. WNIOSEK -  w sprawie poprowadzenia chodnika od ciepłociągu do placu 

zabaw (koło Lidla) na Dolinie Trzech Stawów. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

24.05.2010r. oraz z 28.05.2010r.  

3.2. WNIOSEK w sprawie bezpośredniego połączenia autobusowego Osiedla 

Paderewskiego z Bogucicami. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Józefa Kocurka z dnia 

18.05.2010r. 

3.3. WNIOSEK w sprawie wysepek dla pasażerów na przystankach 

tramwajowych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

24.05.2010r. 

4/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie powiększenia obszaru rewitalizacji w 

dzielnicy Szopienice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 26.05.2010r.  

5/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie przeprowadzenia remontu nawierzchni 

ul. Sobańskiego w Katowicach–Piotrowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

24.05.2010r. 

6/ radnego Jerzego Forajtera  
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6.1. WNIOSEK w sprawie rozważenia możliwości wykonania prac dla 

usunięcia barier architektonicznych na posesji przy ulicy Młodzieżowej 18 w 

Katowicach. 

6.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabytkowej części osiedla Giszowiec. 

7/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. ostatecznego terminu wykonania remontu ul. Załęskiej i Zgody w 

Katowicach wraz z remontem gospodarki ściekowej w tym przepompowni 

ścieków. 

7.2. zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych w budynku ZSO nr 2 w Katowicach. 

8/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

8.1.wzmożenia nadzoru nad spuszczaniem odpadów w stanie ciekłym istniejącą 

instalacją kanalizacyjną z wypustem ulokowanym wzdłuż linii brzegowej koryta 

Rawy z pominięciem oczyszczalni i odstojników. 

8.2. przygotowania strażników miejskich do ściślejszej współpracy z 

Wydziałem Kształtowania Środowiska w celu doprowadzenia do skutecznego 

oddziaływania na rzecz poprawy środowiska w Gminie Katowice.  

8.2. określenia obowiązku właścicielskiego poprzez wprowadzenie oceny 

hydrograficznej zlewni rzeki Rawa, weryfikacji charakteru cieków zgodnie z 

Mapą Podziału Hydrograficznego Polski, głównie od stawu Marcin do ujścia 

potoku Leśnego to znaczy nie zakrytej części Rawy przepływającego przez 

gminę.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. ostatecznego terminu wykonania remontu ul. Załęskiej i Zgody w 

Katowicach wraz z remontem gospodarki ściekowej, w tym 

przepompowni ścieków, 

1.2. wykonania napraw nawierzchni ulic i chodników na terenie Osiedla 

Murcki w Katowicach, 

1.3. utworzenia 4 oddziału gimnazjalnego w Gimnazjum nr 20 w Katowicach,  

1.4. zabezpieczenia dwutygodniowych wyjazdów wakacyjnych dla wszystkich 

dzieci z Domów Dziecka. 

2/ radnej Izabeli Kminikowskiej  w sprawie uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 

Obroki w Katowicach,  

3/ radnego Marcina Krupy w sprawie likwidacji „dzikiego” składowiska 

śmieci u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Ks. Wilczewskiego w Katowicach-

Piotrowicach, 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1. naprawy schodów wejściowych do Gimnazjum nr 16 w dzielnicy 

Giszowiec,  
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4.2. przejść dla pieszych w rejonie ulicy Wojciecha w dzielnicy Giszowiec,, 

5/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie wyznaczenia przejścia dla 

pieszych na ul. Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Francuską  

a Rynkiem, 

6/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie remontu ulicy Strzeleckiego, 

naprawy ulic: Domeyki, Bohdanowicza i Budrysa oraz nawierzchni ul. 

Tokarskiego. 

 

Punkt 33 Zapytania radnych. 

Radny Adam Warzecha zapytał czy w związku z trudną sytuacją AZS 

Koszykówka Kobiet, Prezydent Miasta zamierza udzielić Klubowi pomocy. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie zamierza pomagać, zwłaszcza, że 

AWF zadecydował już o zlikwidowaniu  wspomnianego  Klubu.  

Radna Halina Kańtoch  nawiązała do udzielonej jej odpowiedzi na interpelację 

dotyczącą obwodów szkół. Ze zdziwieniem, w trakcie swojego dyżuru  

dowiedziała się, że Dyrektorzy Szkół „otrzymali polecenie nie wprowadzania 

propozycji  zmian do tych obwodów”. Radna zapytała gdzie leży prawda.  

Ponadto Radna zapytała o obawę mieszkańców związaną z  dalszymi  losami  

Parku Bogucickiego, który może być zagrożony w związku z planami budowy 

w jego pobliżu Muzeum Śląskiego i nowej siedziby NOSPR. Jest to obecnie 

jedyne zielone miejsce znajdujące się w okolicach i stanowiące pas 

odgradzający  ten teren od DTŚ-ki. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że propozycja zmian do obwodów 

szkół złożona na wniosek Dyrektorów jest obecnie w trakcie przygotowywania, 

natomiast wejdzie w życie w kolejnym roku szkolnym, tzn. w roku 2011/2012. 

Zmiany należy bowiem wprowadzić przed naborem, czyli do końca lutego 

każdego roku. Wszystkie dotychczasowe wnioski złożone w sprawie granic 

obwodów dotyczące najbliższego roku szkolnego zostały natomiast 

uwzględnione, co jest zgodne z odpowiedzią na interpelację udzieloną Pani 

Radnej Kańtoch.  

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że Park Bogucicki pozostanie i nie jest 

zagrożony w związku z planowaną budową.  Zostanie on zmodernizowany.  

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał czy w związku z pozyskaniem przez miasto 

defibrylatorów, zapewnione zostaną także akumulatory konieczne do ich 

zasilania. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że także obsługa i zapewnienie 

należytego stanu działania defibrylatorów ( w tym akumulatorów) zostaną 

zapewnione przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do 

konserwacji  tego typu urządzeń. 

 

Radny Dariusz Łyczko nawiązał do swojej interpelacji związanej ze 

zwiększeniem kursów autobusów na linii 292. Radny otrzymał odpowiedź, że 
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sprawa została skierowana do KZK GOP. Dotychczas nie otrzymał wiążącej 

odpowiedzi w sprawie. 

Ponadto Radny nawiązał do wypowiedzi, która miała miejsce w trakcie Komisji 

Kultury, Rekreacji i Sportu, podczas burzliwej dyskusji na temat Konfrontacji 

Sztuk Walki, Pani radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że „jeden  

z urzędników handluje bezpłatnymi biletami”. Radny zapytał czy podjęte już 

zostały działania związane z wyjaśnieniem tej sprawy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła, że takie zdarzenie miało 

miejsce. Wyjaśniła, że po przygotowaniu protokołu z tej Komisji, zostanie 

skierowane pisemne zapytanie do Pani Radnej w celu  wyjaśnienia tej kwestii. 

Jeżeli rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, to konieczne będzie 

wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec winnych.  

Wiceprezydent Józef Kocurek zobowiązał się wyjaśnić sprawę zwiększenia 

kursów linii autobusowej nr 292.  

 

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą aby wszystkie dzieci z Domów 

Dziecka wyjeżdżały na kolonie, przy współfinansowaniu ich ze środków MOPS. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wszystkie dzieci z trzech 

Domów Dziecka wyjadą na dwutygodniowe kolonie letnie. 

Radny Józef Zawadzki zapytał dlaczego dzieci z Domu Dziecka „Zakątek” nie 

mają przyznanych środków z MOPS na ten cel.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dwa Domy Dziecka miały 

zaplanowane wyjazdy kolonijne w swoich budżetach, natomiast Dom Dziecka 

„Zakątek” miał przyznane środki tylko na jeden tydzień. Do drugiego tygodnia 

wypoczynku środki dołoży MOPS i dzieci także wyjadą  na dwa tygodnie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że w rankingach „Newsweeka” na 

najlepszych Prezydentów w Polsce, w pierwszej piętnastce nie ma Prezydenta 

Piotra Uszoka. W poprzednim rankingu, w którym oceniano przyjazność miast 

dla mieszkańców, Katowice także zajęły 12 miejsce (wraz z Kielcami), na 18 

notowanych miast. Czy jest jakiś sposób abyśmy się z tego miejsca wybili.  

Radny poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na piśmie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że rankingi przygotowywane są 

według różnych kryteriów i wskaźników. Ustalają je fachowcy danego ośrodka 

badań społecznych. Do wszystkich z nich należy się odnieść z pokorą i po 

prostu „robić swoje”. Sekretariat Pana Prezydenta pełen jest dyplomów  

z zakresu wyróżnień dotyczących innowacyjności i dobrej gospodarki miastem.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „Newsweek” jest tygodnikiem 

opiniotwórczym. Twórcą tych rankingów jest m.in. Prof. Jerzy Regulski, 

wybitny autorytet w sprawach samorządu terytorialnego w Polsce.  Ranking 

stworzony został na podstawie wyników trzydniowej dyskusji, tzw. Konferencji 

Regionów. Dodać należy, że występował na niej także Wiceprezydent 

Arkadiusz Godlewski w panelu poświęconym funduszom europejskim.  
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Radna Helena Hrapkiewicz w związku z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Paderewskiego” skierowanym do Pana Prezydenta, w którym zwraca się   

o podjęcie działań związanych z zakazem karmienia gołębi, które notorycznie 

niszczą elewacje budynków, zapytała czy zostaną podjęte przez miasto jakieś 

działania w tej sprawie.  

Ponadto Radna zapytała czy będzie rozpowszechniona, zwłaszcza wśród osób 

starszych, informacja o możliwości oddania głosu przez pełnomocnika  

w najbliższych wyborach na Prezydenta RP. Do 10 czerwca br. należy dopełnić 

takich formalności. 

Kolejna sprawa, to zniszczony stan płyty przy Pomniku Żołnierza Polskiego na 

Osiedlu Paderewskiego. Podobną sprawę podejmowała już radna Bożena 

Rojewska. Radna Hrapkiewicz chciała poznać plany związane z poprawieniem 

stanu tej płyty, gdyż zimą oraz po deszczu jest ona bardzo śliska i stwarza 

niebezpieczeństwo dla pieszych. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że odpowiedź dotycząca 

ewentualnego zakazu karmienia gołębi zostanie przygotowana na piśmie. Co do 

możliwości głosowania przez pełnomocnika, to będą rozpowszechnione takie 

informacje w komitetach wyborczych oraz  na stronach i forach internetowych 

osób niepełnosprawnych. Przy spisach lokali wyborczych, zaznaczone zostały 

także te, które są dostosowane do potrzeb takich osób.   

Sprawa płyty znajdującej się przy Pomniku Żołnierza Polskiego 

zapoczątkowana interpelacją Pani Radnej, będzie modernizowana. Jest już 

nawet przygotowany plan tej modernizacji, poprzez wymianę nawierzchni płyty.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy nastąpi rozpoczęcie budowy boiska 

oraz placu zabaw w rejonie Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej na Osiedlu 

Tysiąclecia.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański wyjaśnił, że ogłoszone 

zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i zarazem budowę.  

W najbliższych dniach nastąpi składanie ofert. Cztery miesiące od daty 

podpisania umowy z oferentem  rozpoczną się prace.  

 

Radna Ewa Kołodziej odnosząc się do wypowiedzi radnego Łyczki, związanej 

z biletami, stwierdziła, że w trakcie Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu „Pani 

Wiceprezydent Krystyna Siejna publicznie, jako pierwsza, oskarżyła tych 

radnych, którzy prosili o drugi bilet na walkę KSW, że prawdopodobnie wnosili 

go „do drugiego obiegu”. … Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to prosi o nagranie  

w formacie MP3 dla wszystkich radnych. Oczerniono nas. …Zdarzyło się, że 

kilkoro radnych prosiło o drugi bilet, dla drugiej osoby. …Chętnie odpowie na 

zadane pytanie postawione jej w tej sprawie. ...Czy Pani Wiceprezydent jest 

pewna, że świetnie zarządza swoimi służbami, bo wydaje się, że jest 

niedoinformowana, podobnie jak Pan Radny Łyczko”.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że „więcej biletów do drugiego 

obiegu” oznaczało „dać bilet drugiej osobie”. Tymczasem Pani Radna 

stwierdziła w trakcie Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu, że „drugi obieg był 

także po drugiej stronie i pracownicy Urzędu sprzedawali bilety. Ma się to nijak 

do mojej odpowiedzi, że Państwo zapraszali inne osoby, niż tylko radnych. 31 

biletów przekazano do Biura Rady Miasta, na ręce Pana Przewodniczącego, tak  

aby wszyscy radni mogli uczestniczyć w gali KSW. O resztę zapyta radną 

pisemnie”. 

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że na słupach ogłoszeniowych  

w Ligocie, szczególnie przy V L.O.  zniszczone zostały przez różnego rodzaju 

naklejane tam ogłoszenia, mapki tras rowerowych. Radna poprosiła o ich 

uzupełnienie.  

Radna zapytała także czy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, poprzez  

MOPS, korzysta ze środków unijnych w przypadku dofinansowywania 

wyjazdów kolonijnych dzieci z rodzin zastępczych.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się wyjaśnić sprawę. Co do 

funduszy, to sprawdzi, choć dotychczas nie słyszała o tego typu 

dofinansowaniach unijnych.  

 

Radny Ryszard Willner-Paster w nawiązaniu do rozpatrywanej dzisiaj sprawy 

Pana Kani, stwierdził, że należy uporządkować sprawę parkingów, szczególnie 

tych znajdujących się w okolicach Urzędu Wojewódzkiego  

i Marszałkowskiego, w tym sprawę quasi parkingowych „samowolnie 

dozorujących te rejony”.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa Pana Kani została już dzisiaj na 

sesji omówiona. 

 

Radna Bożena Rojewska nawiązując do wypowiedzi Radnej Hrapkiewicz 

dotyczącej modernizacji płyty przy Pomniku Żołnierza Polskiego, stwierdziła, 

że odpowiedzi na interpelacje, w tym ta związana z omawianą sprawą, znajdują 

się na BIP-ie. Z udzielonej przez Panią Wiceprezydent odpowiedzi na 

interpelację radnej wynika, że płyta pomnika zostanie wyremontowana jeszcze 

w bieżącym roku.  

 

Radny Jerzy Drynda odnosząc się do wypowiedzi Radnego Zydorowicza  

w sprawie oceny i rankingów dotyczących Prezydenta Miasta, stwierdził, że 

Prezydent Uszok zostanie zweryfikowany podczas najbliższych wyborów 

samorządowych. Nie można narzucać wszystkim swojego punktu widzenia. Jest 

wiele obszarów, w których miasto się zmienia, co dostrzega wielu 

mieszkańców.  
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Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady aby nie 

dopuszczał w trakcie sesji do bilateralnych dyskusji ad personam. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał  kiedy zostanie udrożnione przejście 

podziemne znajdujące się przy ul. Słowackiego, znajdujące się od strony dworca 

PKP, które zostało zalane w wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczów.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że wyjaśni sprawę i zwróci się do 

właściciela tego terenu, czyli PKP.  

 

Punkt 34 Komunikaty i wolne wnioski.  

Prowadzący obrady zaproponował, aby oświadczenia w sprawach rankingów  

i inne wypowiedzi radnych względem różnych spraw zostały przedstawiane  

w punkcie komunikaty i wolne wnioski, a nie w zapytaniach radnych.  

Przewodniczący Rady zaprosił radnych na uroczystą sesję Rady Miasta 

Katowice, która odbędzie się w dniu 7 czerwca br. o godz. 13.00 w Sali Sejmu 

Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej. Sesja będzie poświęcona reaktywacji 

samorządu terytorialnego w Polsce i odbędzie się dokładnie 20 lat od pierwszej 

sesji Rady Miejskiej Katowic. 

Prowadzący  obrady odczytał niektóre pisma z okresu międzysesyjnego:  

- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 26 kwietnia 2010r. w 

sprawie unieważnienia uchwały nr LV/1144/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 

marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ulicy Gliwickiej 

w Katowicach 

- pismo byłego Komendanta Miejskiego Policji Pana A0 M, które jest de facto 

podziękowaniem Pana Komendanta za współpracę z Radą Miasta Katowice. Jest 

to odpowiedź na wniosek z poprzedniej sesji Rady, na której Rada Miasta 

zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady  o skierowanie podziękowań 

do Pana Komendanta Momota za współpracę z Radą Miasta Katowice.  

 

Radny Dariusz Łyczko złożył wniosek o uregulowanie odpływu wody 

deszczowej w rejonie ogródków działkowych, znajdujących się  przy ulicy 

Dorobku Górniczego, w dzielnicy Nikiszowiec. Po ostatnich opadach utworzyło 

się duże rozlewisko wody, szczególnie w okolicy domu działkowca. 

Działkowcy proszą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.  

 

Radny Adam Warzecha wniósł o wszczęcie działań dotyczących usunięcia 

materiału budowlanego ( m.in. cegła z rozbiórki)  składowanego w lesie  

w okolicach budowanego obecnie kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów. Piasek 

służący do prac budowlanych, składowany na płycie lotniska także na Dolinie 

Trzech Stawów, w wyniku ostatnich opadów deszczu spłynął i prawdopodobnie 

stał się przyczyną zatkania studzienek kanalizacyjnych. Prawdopodobnie 
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zaburzyło to stosunki wodne tego terenu. Radny poprosił o rozwiązanie tych 

problemów i kontrolę istniejącego obecnie stanu rzeczy.  

 

Punkt 35 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady LVIII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 16.05.                                                                              

                                                                              

                                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                              Jerzy Forajter   
 


