
 1 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXII sesji. 

 

Data sesji:  26  lipca  2010 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.05. 

Numery podjętych uchwał: LXII/1247/10 – LXII/1273/10 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radna Magdalena Wieczorek i radny Ryszard Willner - Paster  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz 

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie przypadających rocznic  

niepodległościowych. 

Nr 2 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

Nr 3  Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady Miasta 

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

roku przez Miasto Katowice (uchwała nr XLVI/949/09 z dnia 11.09.2010 r.). 

Nr 4 Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2219/2010 z dnia 19 lipca 

2010r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki 

społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2011r. 

Nr 5 Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego i miasta Katowice. 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1. Marcin Krupa  

2. Tomasz Szpyrka  

3. Stanisław Włoch 
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Porządek obrad LXII sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z proponowanymi  zmianami. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

5a/Oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie przypadających rocznic   

     niepodległościowych ( PU/1159/10). 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta w 

okresie międzysesyjnym.  

8. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 

2016 roku przez Miasto Katowice (uchwała nr XLVI/949/09 z dnia 

11.09.2010 r.) (PU/1137/10) 

8a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice  na temat założeń do projektu  

      budżetu  miasta  Katowice,  kierunków polityki społecznej  

      i gospodarczej w  roku budżetowym 2011 ( PU/1157/10).  

9. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego i miasta 

Katowice (PU/1132/10) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii 

mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010 – 2020 (PU/1102/10) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników 

konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 11 

Wełnowiec – Józefowiec w przedmiocie nadania Statutu  (PU/1133/10) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury „Południe” 

(PU/1130/10) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury „Ligota” 

(PU/1131/10) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice na 

okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta 

Katowice (PU/1134/10) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Klasztorny” (PU/1135/10) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Tadeusza Jasińskiego” 

(PU/1136/10) 
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16 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa  

          w nabyciu 75 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub  

          dzierżawcom wraz ze sprzedażą  lub oddaniem w użytkowanie  

          wieczyste udziałów w gruncie (PU/1139/10). 

16 b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa  

         w nabyciu 9 lokali użytkowych ich najemcom wraz ze sprzedażą lub  

         oddaniem  w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (PU1140/10). 

16 c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie   

        wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Katowice do Spółki Górniczy  

       Klub  Sportowy GieKSa Katowice Spółka Akcyjna (PU/1138/10). 

16 d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania szkołom: Szkole  

        Podstawowej dla Dzieci Chorych oraz Gimnazjum nr 34 dla Dzieci  

       Chorych w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach, imienia  

       Krystyny Bochenek ( PU/1141/10).  

16 e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej  

         nr 19  w Katowicach, imienia Wojciecha Korfantego ( PU/1142/10).  

16 f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  

       konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

       prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa  

       miejscowego ( PU/1143/10).  

16 g/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Lokalnego  

         Programu Rewitalizacji  Miasta Katowice na lata 2007-2013  

         (  PU/1144/10).  

16 h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

         sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

         fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki  

        i Mikołowskiej  ( PU/1145/10). 

16 i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech pojazdów  

        na  własność Miasta Katowice ( PU/1146/10).  

16 j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji  

        kasyna gry w budynku  przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach  

        ( PU/1148/10).  

16 k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy  

        finansowej Gminie Czechowice - Dziedzice  na usuwanie skutków   

       powodzi, która miała  miejsce w miesiącach maju  i czerwcu 2010r.  

      ( PU/1149/10).  

16 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

        Gminie Bieruń na usuwanie skutków powodzi,  która miała miejsce  

        w miesiącach maju i czerwcu 2010r. ( PU/1150/10).  

16 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

        Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na usuwanie skutków powodzi, 

        która miała miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r. ( PU/1151/10).  

16 m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy  
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          finansowej Miastu Sandomierz na usuwanie skutków powodzi, która  

          miała miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r. ( PU/1152/10). 

16 n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz   

         w budżecie miasta Katowice na 2010r. ( PU/1153/10).  

16 o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  

         uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni  

         Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   

         w Rudzie Śląskie z siedzibą przy ul. Solidarności 12 ( PU/1154/10).  

16 p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

        położonemu na terenie miasta Katowice  „Park Załęski”   

        ( PU/1155/10).   

16 r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa  

           w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej ( PU/1156/10).   

16s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za  

       świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem  

       prowadzącym jest miasto  Katowice ( PU/1158/10).  

17. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana WoN ( PU/1147/10).  

18. Interpelacje radnych. 

19. Zapytania radnych. 

20. Komunikaty i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXII sesji Rady Miasta 

Katowice. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Arkadiusza 

Godlewskiego, 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 powitał również obecnych na sesji: Panią Barbarę Len – 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach oraz Komendanta 

Miejskiego Policji – młodszego inspektora Pana Dariusza Augustyniaka. 

Przewodniczący Rady  stwierdził na podstawie listy obecności, prawomocność 

obrad (kworum). 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 
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Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych:  

1/ radną  Magdalenę Wieczorek  

2/ radnego Ryszarda Willner-Pastera 

Rada Miasta Katowice w drodze głosowania,  przy 22 głosach „za” 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 Piotra Pietrasza. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice w wyniku głosowania,  przy 24 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Miasta  Katowice.  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły  z  LX i LXI  sesji Rady 

Miasta Katowice były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni mogli 

zapoznać się z ich  treścią. 

Ponadto projekty protokołów dostępne były w  BIP Urzędu Miasta.  

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

projekt protokołu z LX sesji pod głosowanie.  

Protokół z LX sesji Rady Miasta Katowice został przyjęty jednogłośnie, przy 27 

głosach „za”.  

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

projekt protokołu z LXI sesji pod głosowanie.  

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

27 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

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

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

poz. 539z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o zmianę 

porządku obrad  polegającą na dopisaniu punktu 5a/ Oświadczenie Rady 

Miasta Katowice w sprawie przypadających rocznic niepodległościowych  

( PU/1159/10).  

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

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

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

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

porządku obrad  polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 8a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice  na temat 

założeń do projektu budżetu miasta  Katowice,  kierunków polityki społecznej i 

gospodarczej w roku budżetowym 2011 ( PU/1157/10).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 
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2/ dopisaniu punktu 16 o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji 

Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12  

( PU/1154/10).  

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

3/ dopisaniu punktu 16 p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice  „Park Załęski”.  

( PU/1155/10).   

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

4/ dopisaniu punktu 16 r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji 

z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej.  

( PU/1156/10).  

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

5/ dopisaniu punktu 16 s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice ( PU/1158/10).  

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

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Pana JMi, który wniósł  

o możliwość zabrania głosu  w trakcie sesji.  

Prowadzący obrady stwierdził, że nie przewiduje udzielenia głosu 

zainteresowanemu, gdyż sprawa nie jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.   

Podobnie, Pan ANizłożył pismo z prośbą o możliwość zadania pytań  

w trakcie sesji dotyczących obecnego stanu i przyszłości dzielnicy Koszutka.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie przewiduje takiej możliwości, gdyż 

sesja nie zawiera takiego tematu w porządku obrad. Z pytaniami zawartymi w 

cytowanym piśmie można zwrócić się do radnych okręgu dzielnicy Koszutka 

lub pisemnie do Urzędu Miasta.  

 

Radna Halina Kańtoch wniosła o udzielenie głosu zainteresowanym  

w punkcie komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to punkt zarezerwowany tylko dla 

radnych. Dzisiejszy porządek obrad nie przewiduje takiego punktu.  

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że złożyła formalny wniosek w sprawie.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że nie można w trakcie sesji procedować  

i dyskutować na każdy temat bez przygotowania i bez możliwości udzielenia 

odpowiedzi na sesji.  
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Radna Halina Kańtoch zauważyła, że kilkakrotnie na sesjach mieszkańcy byli 

już dopuszczani do głosu. Skoro w dniu dzisiejszym nie ma takiej możliwości, 

to złoży na piśmie wniosek w imieniu mieszkańców dzielnicy Koszutka.   

 

Punkt 5a/ Oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie przypadających 

rocznic  niepodległościowych ( PU/1159/10). 

Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie. 

Poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała przedmiotowe 

oświadczenie pozytywnie.  

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

pod głosowanie oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie przypadających 

rocznic niepodległościowych.  

Rada Miasta Katowice przyjęła oświadczenie, przy 26 głosach „za”.   

Prowadzący obrady poinformował, że oświadczenie zostanie zamieszczone na 

stronach internetowych Urzędu Miasta oraz umieszczone na tablicach ogłoszeń 

Rady Miasta Katowice. 

/ Oświadczenie- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w 

okresie międzysesyjnym.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od  18 czerwca do  22  lipca    2010r.  

/ Sprawozdanie Prezydenta  – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radny Dawid Kostempski zapytał jakie środki przeznaczy miasto na 

dofinansowanie „OFF Festival Katowice 2010r.”  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że 200 tys. zł.  

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 do 21 czerwca 2010r. 

odbyło się 10 posiedzeń stałych komisji Rady Miasta Katowice i jedno 

dodatkowe w dniu dzisiejszym. 

Pisma adresowane do Rady Miasta Katowice noszące znamiona skarg, 

wniosków i wezwań do usunięcia naruszenia prawa- informacja - 

SKARGI 

1) W dniu 21 czerwca 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Pana G Sena rzekomą 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice polegającą na  nieuwzględnieniu 

wniosku  z dnia 5 października 2007 r. o rozwiązanie umowy dzierżawy 

parkingów przy ul. Granicznej  oraz o przywrócenie parkingom ich pierwotnej 

funkcji. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280398772
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Pismem z dnia 22 czerwca 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 

Rewizyjnej  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 30 sierpnia 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski  radnych. 

2) W dniu 28 czerwca 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice  wpłynęła 

adresowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice skarga Pana J Kr 

i Pani O S-K na rzekome bezprawne działanie Prezydenta Miasta Katowice i 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

polegające na wprowadzeniu do zasobu mieszkaniowego miasta Katowice 

lokalu mieszkalnego, który nie posiadał wymaganej dokumentacji budowlanej. 

Pismem z dnia 28 czerwca 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 

Rewizyjnej  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 30 sierpnia 2010 r. 

Prowadzący obrady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski radnych. 

3) W dniu 9 lipca 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice  wpłynęła adresowana 

do Rady Miasta Katowice skarga Pana DaP na rzekomą bezczynność 

Prezydenta Miasta Katowice polegającą na nieustosunkowaniu się do pisma z 

dnia 24 maja 2010 r., w którym wnosił o  wyłączenie pracownika  

z postępowania egzekucyjnego.  

Pismem z dnia 12 lipca 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 

Skarbu  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 30 sierpnia 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski ze strony radnych. 

WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA 

1. W dniu 6 lipca 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pana 

AB, który na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wezwał 

Radę Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa  

w sprawie związanej z negatywnym rozpatrzeniem jego wniosku o wykup 

lokalu.  

Pismem z dnia 6 lipca 2010r. zwrócono się z prośbą  do Prezydenta Miasta 

Katowice o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej kwestii, a na podstawie 

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

Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 30 sierpnia 2010 r. 
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Przewodniczący Rady zapytał czy do tej sprawy i trybu jej procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski radnych. 

2. W dniu 22 lipca 2010r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo 

Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice 

ZDROWE OSIEDLA, które na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym wezwało Rade Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa  

uchwałą Nr LXI/1243/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Meteorologów- Ceglana w Katowicach, 

poprzez uchylenie w/w uchwały.  

Pismem z dnia 26 lipca 2010r. zwrócono się z prośbą  do Prezydenta Miasta 

Katowice o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej kwestii, a na podstawie 

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

Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 30 sierpnia 2010 r. 

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

pytania, uwagi lub wnioski radnych. 

Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła 

zaproponowany tryb procedowania nad ww. pismami. 

 

Informacja na temat uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta w 

uroczystościach miejskich: 

- 25 czerwca – w otwarciu Art. Naif  Festival Katowice 2010 

- 27 czerwca – we Mszy Św. z okazji 25 lat posługi biskupiej Damiana Zimonia 

- 23 lipca – w uroczystościach z okazji Święta Policji w Centrum Sztuki 

Filmowej w Katowicach. 

 

Punkt 8 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016 roku przez Miasto Katowice (uchwała nr XLVI/949/09 z 

dnia 11.09.2010 r.). 

Radni otrzymali informacje  jako druk sesyjny nr ( PU/1137/10). 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu zaopiniowała przedmiotową informację.   

Prezydent przedstawił informację dotyczącą realizacji uchwały Rady Miasta 

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

roku przez Miasto Katowice (uchwała nr XLVI/949/09 z dnia 11.09.2010 r.). 

/ Informacja – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że Klub Platformy Obywatelskiej składał 

do Prezydenta  propozycję dotyczącą  możliwości ubiegania się o tytuł 

„Europejskiej Stolicy Kultury” wraz z miastami aglomeracji górnośląskiej, gdyż 

tylko wówczas istnieje szansa konkurowania z innymi kandydatami 

ubiegającymi się o ten tytuł. Radny zapytał czy były prowadzone rozmowy w tej 
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sprawie. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że taką współprace potwierdziły zaledwie trzy 

miasta.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jakie koncerty planuje zorganizować 

miasto w Krakowie i Sopocie. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie zamknięto jeszcze listy uczestników. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że trzy tygodnie przed koncertem 

dobrze byłoby znać wykonawców. 

 

Punkt 8a/Informacja Prezydenta Miasta Katowice  na temat założeń do 

projektu budżetu miasta  Katowice,  kierunków polityki społecznej  

i gospodarczej w roku budżetowym 2011. 

Radni otrzymali Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2219/2010 z dnia 

19 lipca 2010r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki 

społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2011r. jako druk sesyjny 

PU/1157/10. 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił  swoje  Zarządzenie. 

  

/Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2219/2010 z dnia 19 lipca 

2010r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki 

społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2011r.- zał. nr 4 do 

protokołu/ 

 

Punkt 9 Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego i 

miasta Katowice. 

Radni otrzymali informację  jako druk sesyjny nr (PU/1132/10).  

Komisje Ochrony Zdrowia i Środowiska oraz Górnicza opiniowały 

przedmiotową informację.  

 

/ Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego i miasta Katowice – 

zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Jan Błaż 

poinformował, że na terenie miasta znajduje się pięć stacji pomiarowych, w tym 

główne znajdują się przy ul. Kossutha i Raciborskiej. Jakość powietrza na 

terenie miasta nie byłaby taka zła, gdyby nie przekroczony poziom ozonu i pyłu 

zawieszonego.  Jest to wynik niskiej emisji. Jakość wód kształtuje się na 
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poziomie 3 i 4 klasy ( przy czym 3 klasa oznacza stan zadowalający, a 4 to już 

stan niezadowalający). Ważnym problemem, który wymaga rozwiązania jest 

eliminacja źródeł niskiej emisji, czyli tej, która pochodzi z palenisk domowych,  

w których źródłem energii jest węgiel, często niskiej jakości. Przy obecnym 

stanie prawnym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska nie 

mogą służyć dofinansowaniu indywidualnych podmiotów. Zlikwidowany został 

bowiem Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, z którego takie 

środki były wypłacane. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał czy znane są rozwiązanie stosowane przez 

miasta ościenne oraz czy dane podane w informacji wpływają na pracę 

Wydziału Kształtowania Środowiska.  

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Jan Błaż 

poinformował, że np. Ruda Śląska dotuje podmioty w postaci programu 

polegającego na całościowym sposobie ogrzewania miasta i tym samym zmianie 

i ograniczeniu niskiej emisji obejmującego całe miasto.  Przygotowywany jest 

obecnie projekt zmiany ustawy o ochronie środowiska i po jego uchwaleniu 

będzie można powrócić do problemu niskiej emisji. Co do funkcjonowania 

Wydziału, to jest on przygotowany na proponowane działania, jednak brakuje 

mu podstawy prawnej. 

 

Radny Ryszard Willner-Paster zauważył, że Rawa jest sklasyfikowana nie 

tylko jako rzeka, ale także w dużym fragmencie jako ściek komunalny. Co 

miasto zamierza z tym problemem zrobić. 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Jan Błaż 

potwierdził, że tak jest. Od źródeł do ujścia Leśnego Potoku, Rawa  

rzeczywiście uznana jest za ściek. Nie zależy to od miasta. Stwierdził, że 

ościenne miasta przykrywają Rawę, uznając ją za kanalizację. Niestety nic z tym 

problemem nie da się obecnie zrobić. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter nawiązując do problemu niskiej emisji 

w mieście, stwierdził, że miasto będzie podpisywało indywidualne umowy  

z mieszkańcami. Jest szansa, że pierwsze wypłaty nastąpią już we wrześniu br.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych,  Przewodniczący 

Rady stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii 

mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010 – 2020.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1102/10). 
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Komisja Gospodarki Komunalnej  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały. 

Zapisy ustaw o samorządzie gminnym oraz o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, nakładają na 

gminy szereg zadań, związanych z gospodarką mieszkaniową oraz 

zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ludności. Kierunki takim działaniom 

nadawane są poprzez tworzenie programów, strategii i koncepcji, obejmujących 

szeroko pojęte zamierzenia i kierunki działań w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej. Zgodnie z w/w zadaniami, uchwałą nr LIII/715/02 Rady 

Miejskiej Katowic z dnia 23 września 2002 r. przyjęta została strategia 

mieszkaniowa miasta Katowice na lata 2002-2007 r. Obecnie polityka 

mieszkaniowa miasta Katowice została zdefiniowana w dokumencie Katowice 

2020. Strategia Rozwoju Miasta, przyjętym przez Radę Miasta Katowice 

uchwałą nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., natomiast polityka 

mieszkaniowa w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta 

Katowice została zdefiniowana w Programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Katowice na lata 2007-2011, przyjętym uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XII/208/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. Mając na uwadze 

doświadczenia lat poprzednich, wskazanym jest przyjęcie dokumentu, 

odzwierciedlającego potrzeby oraz podstawowe działania związane z rozwojem 

gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz przedstawiającego cele 

strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju sektora mieszkaniowego 

do 2020r., uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta 

Katowice; dokumentem takim jest Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na 

lata 2010-2020. Strategia została opracowana przez Instytut Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach - instytucję powstałą z inicjatywy organizacji 

pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką 

nieruchomościami, ochroną środowiska oraz szeroko rozumianą polityką 

energetyczną. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że istnieje wiele wątpliwości co do układu 

formalnego dokumentu, a przede wszystkim  źródeł jego finansowania. Jest  

w nim także wiele niekonsekwencji. Wyznaczono kierunki, jednak nie wiadomo 

komu powierzone zostanie ich wykonanie. 90 % środków planowanych na 

finansowanie zadań jest od miasta niezależna. Są to systemy bankowe, fundusze 

specjalne. Radny zapytał czy można więc taki dokument zrealizować, skoro jego 

finansowanie jest tak dalece niepewne. Uważa, że powinno się stworzyć tabele  

i wskazać źródła finansowania działań. Sprawa nie była także jednoznaczna  

w trakcie jej omawiania podczas Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał wyciąg z protokołu ostatniego 

posiedzenia w dniu 21 lipca br. Komisji Gospodarki Komunalnej, z którego 
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wynika, że tylko jedna osoba była przeciwna projektowi uchwały i jedna 

wstrzymała się od głosowania.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dokument zbudowany jest 

sektorowo. Wyróżniono w nim trzy cele strategiczne: 1 – Tworzenie warunków 

do rozwoju budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez deweloperów, 

spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

i inwestorów indywidualnych, cel strategiczny 2 – Racjonalne gospodarowanie 

zasobem mieszkaniowym miasta, cel strategiczny 3 – Podwyższenie jakości 

zamieszkania. Pierwszy z nich realizować będzie Wydział Rozwoju Miasta,  

drugi - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Komunalny 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, trzeci cel - Wspólnoty Mieszkaniowe oraz 

Wydział Kształtowania Środowiska. Źródła finansowania zostały wymienione  

w materiałach. Majątek miasta wnoszony w postaci aportu oraz środki 

pochodzące z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na budownictwo komunalne 

oraz wkład do KTBS będą stanowić gros źródeł finansowania, które leżą po 

stronie miasta. W przypadku spółdzielni  mieszkaniowych, czy też wspólnot 

mieszkaniowych, źródła finansowania także zostały w strategii wymienione.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził,  że w dalszym ciągu nie wie jak np. będzie 

wykorzystany cel polegający na ograniczeniu niskiej emisji, szczególnie przy 

obowiązującym obecnie stanie prawnym. Może należy go z tego dokumentu 

usunąć. Może został on opracowany na wyrost. Skoro tak dużo efektów działań  

uzależnionych jest od współpracy z podmiotami zewnętrznymi, to może 

należałoby dopracować sekcję dziewiątą dokumentu, tzn. system wdrażania. Nie 

ma tu mowy o dialogu, wzajemnym przekonywaniu partnerów, a jedynie  

o informowaniu mieszkańców o efektach realizacji celów strategicznych. 

Kolejna kwestia to budownictwo socjalne, co do którego nie ma 

sprecyzowanych konkretnych planów jego budowy.  

Radny uważa, że dokument powinien zostać uzupełniony i  poprawiony. Jest to 

krok w dobrym kierunku, jednak skoro nie ma wymogu prawnego jego 

uchwalania, to można  jeszcze nad nim popracować.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że są czynione starania jeżeli chodzi  

o ograniczenie problemu niskiej emisji. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

usilnie nad tym pracuje i jest duża szansa na zmianę ustawodawstwa. Wydaje 

się więc, że zapis na ten temat w strategii jest zasadny. Jeżeli chodzi  

o mieszkania socjalne, to założenie miasta jest takie aby nie tworzyć gett  

i nie budować nowych tego typu mieszkań. Zagadnienie należy realizować 

poprzez inną politykę, gdyż budownictwo socjalne nie jest dobrym 

rozwiązaniem i rodzi wiele problemów. 
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Radny Marek Szczerbowski zauważył, że przedstawiony dokument, według 

jego oceny nie nosi znamion strategii. Ponad 55 % jego treści  stanowi diagnoza, 

czyli analiza stanu. Radny zapytał  co kierowało autorem, żeby poświęcić jej 

tyle miejsca. Czy ograniczenie strategii miasta do regulacji stanu prawnego,  

w sytuacji kiedy na terenie miasta istnieje 1100 wspólnot  mieszkaniowych jest 

właściwym rozwiązaniem. W jaki sposób chcemy wykonywać wyroki 

eksmisyjne, skoro nie wskazane zostały źródła realizacji tego celu. Wydaje się 

więc słuszne stwierdzenie, że dokument wymaga jeszcze dopracowania. Skoro 

nie ma podanych liczb wskazujących na realizację poszczególnych elementów 

strategii, to trudno mówić o jej skuteczności. Takie konkrety powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w budżecie miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że 55 % dokumentu poświęcono diagnozie, 

gdyż taki jest standard. Odwołał się do innych dokumentów, chociażby Strategii 

Rozwoju Województwa  Śląskiego. Co do wskaźników, to można je oczywiście 

zapisać, jednak w trakcie realizacji poszczególnych celów występuje wiele 

poważnych problemów. Jednym z nich jest np. kwestia inwentaryzacji 

budynków i nowego  ich obmiaru. Zdarza się często, że wspólnoty go nie 

przyjmują. Podobnie jest w przypadku terenów przyległych do wspólnot 

mieszkaniowych. Co zrobić w takich przypadkach. Często nie jest to jedynie 

decyzja miasta. Wynika to z faktu konieczności wyrażenia zgody w takich 

przypadkach  także przez inne zainteresowane strony.  Wpisywanie konkretnych 

liczb do dokumentu obarczone jest więc dużym ryzykiem.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że strategia jest dokumentem wyższym rangą 

od taktyki. Umieszczanie konkretnych liczb jest działaniem czysto taktycznym. 

Strategia wskazuje kierunki, natomiast wskaźniki określa taktyka.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że w dokumencie znajdują się pewne 

wskaźniki liczbowe, które np. określają ilość mieszkań. Skoro tak jest, to tym 

bardziej wymaga on dopracowania. Skoro 55 % dokumentu określa diagnoza,  

to dlaczego zapomniano w niej uwzględnić rok 2009. Wszystkie tabele 

obejmują lata 2004-2008, a rok 2009 „nie istnieje”. Skoro więc tworzyć 

diagnozę, to „rzetelną”.    

 

Radny Adam Warzecha przypomniał, że strategia, także rozumiana  

w znaczeniu militarnym,  obejmuje  naznaczenie i określenie celów. Tego 

przygotowany dokument nie zawiera. Nawet te wskaźniki, które podano, nie 

zostały zwymiarowane. Ponadto, o ile przyjęliśmy dokument „master”, tzn. 

Strategię rozwoju miasta do roku 2020, to  każdy kolejny dokument, który ma  

z niej wynikać powinien być co najwyżej programem operacyjnym. Z niego 

powinny dopiero wynikać konkretne zadania taktyczne.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy  17 głosach „za”, 11 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”;  

/ Uchwała nr LXII/1247/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników 

konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 11 

Wełnowiec – Józefowiec w przedmiocie nadania Statutu. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1133/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Biura Rady Miasta Pan Maciej Gogulla przedstawił projekt 

uchwały.  

Rada Miasta Katowice uchwałą nr LVII/1175/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

przyjęła projekt Statutu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, 

natomiast w uchwale nr LVII/1176/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 11 Wełnowiec- Józefowiec w przedmiocie nadania Statutu 

zobowiązała Prezydenta Miasta Katowice do przeprowadzenia stosownych 

konsultacji. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia 

wejścia w życie ww. uchwały nr LVII/1176/10, t.j. w dniach 23 i 24 czerwca 

2010 r. w Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta przy ul. Krzyżowej nr 12. 

Projekt Statutu został udostępniony do wiadomości publicznej poprzez 

wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Miasta Katowice oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice. 

O spotkaniach konsultacyjnych zostali powiadomieni mieszkańcy Wełnowca i 

Józefowica poprzez opublikowanie na stronie internetowej UMK 

zawiadomienia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 maja 2010 r. 

Przedmiotowe zawiadomienie - w którym znalazła się m.in. informacja o 

terminie, miejscu i temacie spotkania - zostało również rozplakatowane na 

terenie Wełnowca i Józefowca, a także ukazało się w "Gazecie Wyborczej" w 

dniu 7 czerwca 2010 r. 

Z wyników konsultacji Prezydent Miasta Katowice sporządził sprawozdanie z 

dnia 28 czerwca 2010 r., (wpłynęło do Biura Rady Miasta Katowice w dniu 29 

czerwca 2010 r.), które zgodnie z przepisami ww. uchwały nr LVII/1176/10 

winno zostać rozpatrzone przez Radę Miasta Katowice w terminie 30 dni do 

daty jego otrzymania. 

Z treści sprawozdania jednoznacznie wynika, że projekt Statutu JP nr 11 objęty 

ww. uchwałą nr LVII/1175/10 został skonsultowany z mieszkańcami Jednostki 

Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280390329
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXII/1248/10/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury 

„Południe”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1130/10). 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1249/10/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury 

„Ligota”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1131/10). 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1250/10/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta 

Katowice na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady 

Miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1134/10). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że na skutek zmniejszenia się 

liczby stałych mieszkańców Katowic zmianie uległa liczba radnych, która 

Zarządzeniem Nr 111/10 z dnia 8 kwietnia 2010r. Wojewody Śląskiego ustalona 

została na 28 osób. Równocześnie zmianie uległa liczba  osób stale 

zamieszkałych w dotychczasowych okręgach wyborczych. Aby spełniony został 

obowiązek uwzględnienia przy tworzeniu okręgów wyborczych granic 

jednostek pomocniczych, konieczne było przesunięcie jednostki pomocniczej nr 

5 ( Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebnioka) z okręgu Nr IV do okręgu 

III. Według stanu na dzień 31.12.2009r. liczba stałych mieszkańców Katowic 

wynosiła 299852, co dla wyboru jednego radnego oznacza 10709 mieszkańców.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280390533
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280390640
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280390756
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Radny Marek Szczerbowski nawiązał do obniżenia się liczby mieszkańców  

w Katowicach. Należy się zastanowić, czy hasło „Miasto wielkich wydarzeń” 

jest adekwatne do Katowic. „Jest rzeczywiście dużym wydarzeniem, że w ciągu 

roku z terenu miasta ubyło 10 tys. mieszkańców”. Należy się także zastanowić 

czy w dobrym kierunku zmierzamy i jakie działania podejmujemy w tym 

zakresie. Dodał, że projekt nie oddaje w pełni reprezentatywności radnych. 

Swoje zdanie nad projektem uchwały wyrazi podczas głosowania.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że nie sposób się oprzeć twierdzeniu, iż 

wszelkie inwestycje i to co stanowi „tkankę miejską” skupia się w Śródmieściu  

i w części północnej miasta. Będzie to więc najmniej reprezentatywny region  

dla radnych. Radna zapytała co łączy Brynów – część zachodnią z Załężem, 

Osiedlem Witosa, Załęską Hałdą. Wydaje się logicznym, żeby Dąb został 

przyłączony do Koszutki,  Zawodzia, gdyż taki jest układ komunikacyjny i takie 

są interesy mieszkańców. Podobnie jak nie powinno się rozdzielać Brynowa.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o odniesienie się do kwestii tak 

drastycznego zmniejszenia się liczby mieszkańców.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „ z liczbami się nie dyskutuje. 

Na terenie miasta jest dość duża grupa mieszkańców zameldowanych na pobyt 

czasowy, na okres ponad roku. Miasto chciało zaliczyć te grupę do statystyk 

swoich mieszkańców. Obecne ustawodawstwo jednak na to nie pozwala. Co do 

okręgów, to mają one charakter historyczny. Funkcjonują od 20 lat. Obecnie 

podzielono jedynie Brynów na dwa okręgi, tym samym „dopełniono”  

Śródmieście do 5 mandatów. 

 

Radny Marek Szczerbowski zaprzeczył i stwierdził, że jego zdaniem to nie są 

okręgi historyczne i były zmieniane.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że jest to historyczny, istniejący  

od 20 lat układ okręgów wyborczych.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, projekt uchwały 

został poddany pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.   

/ Uchwała nr LXII/1251/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Klasztorny”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1135/10). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280296219
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Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, projekt uchwały został 

poddany pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1252/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Tadeusza Jasińskiego”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1136/10). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, projekt uchwały został 

poddany pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1253/10/ 

 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 75 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą  lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1139/10). 

Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o uzupełnienie projektu uchwały o wartość 

przekazywanego majątku.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że projekt uchwały nie został przyjęty na 

komisji branżowej jednogłośnie. Zapytała jaki jest powód, że dwa projekty 

uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych są 

wprowadzane pod obrady dzisiejszej sesji. Dlaczego nie sporządzono operatów 

szacunkowych dla wartości tych lokali użytkowych. Ich uwłaszczenie może 

spowodować naruszenie struktury własności miasta. Ponadto Radna zapytała 

dlaczego do tej pory nie stworzono systemu parkingowego dla dzielnicy 

Koszutka. Obecne wolnostojące garaże można by zastąpić jednym dużym.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dwie sesje wstecz uchwalane 

były zasady zbycia, nabycia i wydzierżawienia nieruchomości w mieście 

Katowice, które zostały przygotowane na podstawie znowelizowanej ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli chodzi o zbywanie lokali użytkowych, 

to Rada Miasta ma kompetencje do przyznawania pierwszeństwa najemcy do 

nabycia takiego lokalu. W momencie uzyskania zgody uruchamia się cały tryb 

związany ze sprzedażą, w tym wycenę. W trakcie posiedzenia Komisji Skarbu, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek zobowiązał się do 

przygotowania szacunkowych wartości tych lokali użytkowych, które będą  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280475172
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280475092
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przedmiotem kolejnych projektów uchwał. Właściwe operaty szacunkowe 

zostaną przygotowane dopiero w trakcie zbycia lokali.  

Co do garaży znajdujących się w zespołach garażowych w dzielnicy Koszutka, 

to są to te, w których miasto „wychodzi” ze współwłasności. Najemcy złożyli 

wnioski o ich wykup i obecnie procedura jest realizowana. Teoretycznie można 

wszystkim najemcom wypowiedzieć umowy najmu, po czym garaże wyburzyć 

lub sprzedać je w ramach przetargu nieograniczonego. Takie działanie zapewne 

spowodowałoby jednak duże emocje społeczne, szczególnie, że najemcy 

ponieśli często dodatkowe nakłady własne, są najemcami garaży od wielu już lat  

oraz często mają jeszcze inne uprawnienia poza samym tytułem najmu. Podjęta 

wcześniej na sesji strategia mieszkalnictwa, która uwzględnia regulowanie 

gruntów w obrysie budynków wspólnot mieszkaniowych, pozwoli na takie ich 

zagospodarowanie, że zapewne wygeneruje dodatkowe miejsca parkingowe, 

także na terenie dzielnicy Koszutka. Tym samym uporządkuje się teren wokół 

wspólnot. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie Komisji Skarbu, na której 

omawiany był projekt uchwały 4 głosy były „za” projektem uchwały, 1 głos 

przeciwny i 1 „wstrzymujący się”.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała co stoi na przeszkodzie aby zaczekać i nie 

dopiero przy kolejnych projektach uchwał, ale już teraz podać wartość majątku. 

Uchwała daje bardzo dużo możliwości Panu Prezydentowi. Radni nie wiedzą ile   

garaży podlegać będzie sprzedaży, którzy najemcy zwrócili się do Prezydenta  

o ich wykup. Radna zapytała jakie jeszcze „inne uprawnienia” mają najemcy,  

o czym wspomniała Pani Wiceprezydent oraz jak projekt uchwały ma się do 

głośnej sprawy prób wykupu lokali użytkowych znajdujących się w budynku 

przy ul. Mickiewicza 8 przez najemców tych lokali. Wydaje się, że uchwała nie 

jest odpowiednio przygotowana do jej podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że ustawa o gospodarowaniu  

nieruchomościami daje  Radzie Miasta wyłącznie kompetencje w przyznaniu 

pierwszeństwa. To nie jest zgoda na sprzedaż lokalu, bo taką wydaje Prezydent. 

Nie ma więc znaczenia czy garaż kosztuje 20, czy też 50 tys. zł.  Propozycje 

domagania się konkretnych kwot nie są więc potrzebne aby wyrazić zgodę lub 

nie na przyznanie wspomnianego pierwszeństwa w nabyciu. Nieruchomościami 

w mieście gospodaruje Prezydent.  

 

Prezydent Piotr Uszok  stwierdził, że wychodzimy ze współwłasności  

w budynkach wielomieszkalnych, w których znajdują się garaże. Sprzedajemy 

garaże, znajdujące się w ciągach szeregowych. w których już część z nich 

została sprzedana. Po trzecie mówimy obecnie o  pierwszeństwie w nabyciu. Na 
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tym etapie nie wyceniamy jeszcze nieruchomości. Jest to praktykowana 

metodologia postępowania, która wydaje się logiczna  i warto ją zaakceptować.   

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że  sytuacje podjęcia tego typu uchwał 

można by rozstrzygnąć. Po pierwsze powinny powstać kryteria, na drodze 

uchwały Rady. Jeżeli lokal lub garaż je spełnia, to wpisuje się go do projektu 

uchwały. Jak bowiem obecnie można  podejmować decyzje. Jeżeli ustawodawca 

dał Radzie kompetencje, to powinna ona ustalić kryteria postępowania. Skąd 

Radny ma wiedzieć czy rozpatrzono wszystkie wnioski mieszkańców w tym 

zakresie, czy też nie. Nie wiemy zatem jakimi kryteriami kierował się Pan 

Prezydent wpisując do projektu uchwały wymienione w nim lokale użytkowe. 

Istotne jest także aby w załączniku do projektu uchwały zachować zapisy 

odpowiadające treści kolumny. „Okres najmu” to nie jest „okres określony lub 

nieokreślony”, tylko czas trwania umowy. Czas, określający jak długo najemca 

jest w posiadaniu garażu  mógłby stanowić istotne kryterium do podjęcia 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że  sprawę można traktować  jak  wniosek 

skierowany do Komisji Skarbu, której Pan Radny Marek Szczerbowski jest 

Wiceprzewodniczącym. Należy więc mieć nadzieję, że projekt takiej uchwały 

niebawem zostanie opracowany.   

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16  głosach „za”, 9 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się.  

/ Uchwała nr LXII/1254/10/ 

 

Punkt 16b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 9 lokali użytkowych ich najemcom wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1140/10). 

Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna objaśniła, że ujęte w projekcie uchwały lokale 

użytkowe powodują, że miasto wychodzi w całości ze wspólnot 

mieszkaniowych, sprzedaje lokale stanowiące pracownie artystyczne oraz 

zbywa lokal użytkowy zajmowany przez organizację pożytku publicznego  

( konkretnie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych). 

 

Radny Marek Szczerbowski  poprosił o pisemną odpowiedź na pytania 

dotyczące omawianego projektu  uchwały: 

1. czy jest prowadzona ewidencja wniosków  o wykup lokali użytkowych. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391014
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2. ile wniosków czeka na rozpatrzenie. 

3. jaka jest procedura rozpatrywania wniosków. 

4. jaki jest czas oczekiwania na realizację. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXII/1255/10/ 

 

Punkt 16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Katowice do Spółki 

Górniczy Klub Sportowy GieKSa Katowice Spółka Akcyjna. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1138/10). 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Sąd Rejestrowy nakazał 

dokonać zmiany nazwy spółki, co zaproponowano w przedstawionym projekcie 

uchwały. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy w ostatnim czasie nastąpiły w Spółce 

zmiany kapitałowe, ilu jest udziałowców i jaki pakiet udziałów obejmie miasto 

Katowice.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze nie ma wiedzy w tym temacie, 

gdyż skoro Spółka zmieniła nazwę, to wszystkie procedury zostały na ten czas 

zawieszone.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy zmiana nazwy Spółki determinuje 

brak możliwości działania w jej obrębie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jeżeli miasto Katowice 

przystąpiło do Spółki z kapitałem 2 mln zł i z liczbą objętych akcji wynoszącą 2 

mln, to po terminie 25 czerwca br., czyli po Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników uchwała staje się nieaktualna, gdyż Spółka zmieniła 

nazwę. Jeżeli chodzi o innych udziałowców, Pani Wiceprezydent nie ma 

wiedzy.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXII/1256/10/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391118
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391272
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Punkt 16d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania szkołom: 

Szkole Podstawowej dla Dzieci Chorych oraz Gimnazjum nr  

34 dla Dzieci Chorych w Zespole Szkół Specjalnych nr 6  

w Katowicach, imienia Krystyny Bochenek.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1141/10). 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja Edukacji na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1257/10/ 

 

Punkt 16e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole 

Podstawowej nr 19  w Katowicach, imienia Wojciecha Korfantego. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1142/10). 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja Edukacji na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1258/10/ 

 

Punkt 16f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1143/10). 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że nadzór prawny Wojewody 

Śląskiego uznał, iż sprawa stanowi prawo miejscowe, stąd w stosunku do 

uchwały podjętej na sesji w czerwcu, obecnie zaproponowany projekt uchwały 

dokonuje stosownych zmian w zapisach. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391375
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391482
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1259/10/ 

 

Punkt 16g/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu  Rewitalizacji  Miasta Katowice na lata 2007-2013. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1144/10). 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Pani Katarzyna Staś przedstawiła projekt 

uchwały. 

Ustawa o samorządzie gminnym daje radzie gminy prawo do uchwalania 

programów gospodarczych (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 

późn. zmianami), w kształcie i o treści przez nią przyjętej. Lokalny Program 

Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym kierunki kompleksowej odnowy 

przestrzenno –gospodarczo – społecznej dla obszarów wyznaczonych do 

rewitalizacji i pozwala władzom samorządowym oraz innym uprawnionym 

beneficjentom pozyskać na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 . Rada Miasta Katowice w dniu 29 października 

2007r.uchwałą nr XVII/324/07 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Katowice na lata 2007-2013. W dniu 28 sierpnia 2008r. Rada Miasta Katowice 

podjęła uchwałę zmieniającą nr XXIX/636/08, która wprowadziła niezbędne 

zmiany do Programu. Z uwagi na nowe, istotne elementy, jakie należy 

wprowadzić do Programu, które związane są m.in. z ogłoszonym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 

2013 konkursem dla Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast , Działanie 6.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych , Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – 

„duże miasta”, koniecznym stało się dokonanie następujących zmian: 

uaktualnienia podstawowych danych statystycznych dotyczących Katowic, 

zamieszczenia w Programie wskaźników określonych w Wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie działań dotyczących mieszkalnictwa, 

uaktualnienia Rozdziału V. Plan finansowy w zakresie: planowanych miejskich 

przedsięwzięć w zakresie wartości szacunkowych i lat realizacji, planowanych 

przedsięwzięć zgłoszonych przez inne instytucje wnioskujące (w zakresie 

dopisania nowych projektów oraz aktualizacji wartości szacunkowych, lat 

realizacji i zmian nazw projektów już wpisanych do Programu), planowanych 

przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa zgłaszanych przez spółdzielnie i 

wspólnoty mieszkaniowe wyłącznie dla projektów dotyczących zastępowania 

azbestowych elementów wielorodzinnych budynków mieszkalnych materiałami 

mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka (w zakresie dopisania nowych 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280391632
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projektów oraz aktualizacji wartości szacunkowych, lat realizacji i zmian nazw 

projektów już wpisanych do Programu), poszerzenia Obszaru Szopienice w 

kierunku południowym w związku ze zgłoszonym przez Wyższą Szkołę 

Mechatroniki projektem pn. Szopienice Młodym - Kreatywna Strona Katowic . 

W celu uzyskania efektu przejrzystej, czytelnej i zrozumiałej treści dokumentu, 

a także ze względu na ilość koniecznych do wprowadzenia zmian, 

nieodzownym wydaje się, aby dotychczasowe uchwały Rady Miasta Katowice 

nr XVII/324/07 i nr XXIX/636/08 utraciły moc, a w ich miejsce przyjęty został 

nowo uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013 , stanowiący kontynuację poprzedniego Programu w zakresie zawartych w 

nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zawierający nowe niezbędne do 

wprowadzenia zmiany. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227 z późn. zmianami), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie konieczności 

przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

Radny Adam Warzecha zwrócił uwagę na fakt, że projekt uchwały wpłynął do 

Biura Rady Miasta w dniu 19 lipca 2010r. Radny zapytał jak ma się to do 

terminów statutowych, zarezerwowanych dla programów gospodarczych. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie traktuje dokumentu jako zawierającego 

program gospodarczy. Jeżeli Państwo Radni uznają, że ma on taki charakter, 

będzie to wymagało rozpisania sesji z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jak 

również przesunięcia procedowania nad projektem na kolejną sesję. Jednak ze 

względu na ogłoszenie konkursu na projekt przez Urząd Marszałkowski oraz 

oczekiwanie na niego przez zainteresowane podmioty, Prowadzący obrady 

zaapelował o jego uchwalenie już na dzisiejszej sesji.  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o zmianę uzasadnienia, gdyż w pierwszym 

jego zdaniu zapisane zostało, że „Rada Miasta oświadcza, iż jest to program 

gospodarczy”. Przeczy to słowom wypowiedzianym przez Przewodniczącego 

Rady.  

 

Prowadzący Rady stwierdził, że jest to jego subiektywna interpretacja 

przedstawionego dokumentu, z którą można się zgodzić lub nie. Zasadniczą 

sprawą pozostaje fakt, iż uchwalenia programu oczekuje szereg podmiotów  

i instytucji, które na jego podstawie będą mogły występować o środki unijne. 

Sprawy formalne wydają się w takim przypadku mieć znaczenie drugorzędne.  
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Radny Adam Warzecha wniósł o zapisanie w protokole sesji, że „druk sesyjny 

wpłynął do Rady Miasta Katowice z tygodniowym opóźnieniem, tzn. w dniu 19 

lipca 2010r., podczas gdy w Wydziale Rozwoju Miasta został przygotowany już 

w dniu 6 lipca br.”. 

 

Radny Marek Szczerbowski zwrócił uwagę, że na stronie 13 materiału 

sesyjnego została podana informacja, iż „miasto Katowice zamieszkuje około 

312 tys osób”. W związku z danymi statystycznymi przekazanymi w punkcie 

dotyczącym rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice 

na okręgi wyborcze, stwierdził, że należałoby uaktualnić te dane i dostosować je 

do obecnego stanu faktycznego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że określenie „zamieszkuje” nie 

określa ściśle mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, czy też czasowy.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na 

pytanie ilu mieszkańców Katowic zameldowanych jest w mieście na pobyt stały, 

a ilu na pobyt czasowy. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXII/1260/10/ 

 

Punkt 16h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1145/10). 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła projekt uchwały. 

Prezydent Miasta Katowice wnioskuje o przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia 

Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. 

Obszar objęty planem obejmuje unikalny zlokalizowany w rejonie ulic: Żwirki i 

Wigury, Skłodowskiej- Curie, Gen. Zajączka, Kopernika, Kilińskiego, Andrzeja, 

Poniatowskiego, Stalmacha, Krzywej zespół zabudowy modernistycznej i 

funkcjonalistycznej (w tym kamienice i wille miejskie) o szczególnych walorach 

kulturowych z okresu międzywojennego. Zespół ten w sposób znaczący 

wyodrębnia się z układu urbanistycznego Śródmieścia Katowic. W planie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280486625
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określone zostaną formy ochrony obiektów o wartościach zabytkowych, zgodnie 

z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: strefy ochrony 

konserwatorskiej oraz ograniczenia, zakazy i nakazy mające na celu ochronę 

wartości obiektów. 

Celem opracowania planu jest ustalenie zasad ochrony krajobrazu kulturowego i 

kształtowania ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 

dla istniejącej struktury funkcjonalno –przestrzennej, w tym ustalenie zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zlokalizowanych w obszarze 

planu. 

Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 38 ha. 

Struktura własności terenu objętego granicami opracowania jest zróżnicowana i 

w różnym stopniu obejmuje wszelkie formy władania tj. własność Gminy 

Katowice z wieczystym i bez wieczystego użytkowania, współwłasność Gminy 

Katowice, własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych, własność 

Skarbu Państwa z wieczystym i bez wieczystego użytkowania. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Prezydent Miasta Katowice dokonał analizy dotyczącej 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice, przygotowane zostały 

materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalono niezbędny zakres 

prac planistycznych. 

W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Katowice” cały obszar objęty granicami niniejszej 

uchwały znajduje się w strefie dominacji przestrzeni publicznej o charakterze 

metropolitalnym i wielkomiejskim, w strefie zainwestowania miejskiego o 

wysokiej intensywności zabudowy. Cały teren w granicy planu został 

zakwalifikowany jako obszar do objęcia ochrona konserwatorską. W północnej 

oraz zachodniej części obszaru objętego planem zlokalizowane są dwa tereny 

objęte Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych o znaczeniu lokalnym. 

Południowy fragment planu znajduje się w granicy obszaru strategicznego pn. 

Aleja Górnośląska. W granicy planu przebiegają drogi zbiorcze oraz istniejąca 

linia tramwajowa. 

Projekt miejscowego planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, będzie uwzględniał ustalenia Studium. 

 

Radna Barbara Kożusznik zapytała o wyjaśnienie określenia „ortofotomapa”. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że jest to mapa sporządzona tak jak  ze zdjęcia lotniczego. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że podobnych działań ochronnych nie podjęto 

dla zabudowy znajdującej się w Giszowcu, o co osobiście wnioskował.  
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że przystąpienie do planu zagospodarowania dzielnicy 

Giszowiec nastąpi zapewne w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta”. Jest szansa, iż wówczas całe osiedle 

Giszowiec zostanie objęte ochroną. Obecnie większość obiektów w Giszowcu 

znajduje się pod ochroną konserwatorską, gdyż jest wpisana do rejestru.  

 

Prowadzący obrady zapytał kiedy zostanie ukończone „Studium…” 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że przygotowane jest już stanowisko projektantów do 

wniesionych uwag. Jest ich około 900. Niektóre z nich się powtarzają. Na 

początku sierpnia br. uwagi będą rozstrzygane. Sposób ich rozpatrzenia będzie 

być może wymagał powtórnego wyłożenia dokumentu i powtórzenia całej 

procedury.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał kiedy konkretnie  „Studium…” zostanie 

ostatecznie przedłożone Radzie Miasta.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że wszystko zależy od sposobu rozpatrzenia uwag. Jeżeli  

w istotny sposób wpłyną one na zmiany dokumentu, to być może zajdzie 

potrzeba ponowienia uzgodnień, włącznie z ponownym wyłożeniem do 

publicznego wglądu. Wówczas przesunie się to na okres późnej jesieni lub zimę. 

Taką wiedzę Pani Naczelnik będzie miała w połowie sierpnia, czyli po 

procedurze rozpatrzenia wniesionych do dokumentu uwag.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy termin do 31 grudnia br jest realny na 

uchwalenie „Studium…” 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że nie chce składać publicznych deklaracji co do terminu. 

Pesymistyczna wersja, czyli powtórzenie procedury to okres około siedmiu 

miesięcy. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1261/10/ 

  

Punkt 16i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech 

pojazdów na własność Miasta Katowice. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280394896
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1146/10). 

Komisja Gospodarki Komunalnej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1262/10/ 

  

Punkt 16j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku  przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1148/10). 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siena stwierdziła, że negatywna opinia do lokalizacji 

kasyna gry w budynku Hotelu „Angelo” wynika przede wszystkim  

z znajdującego się w jego sąsiedztwie budynku szkolnego Śląskich 

Technicznych Zakładów Naukowych. Nie jest to związane z udzieleniem 

koncesji, która jest zarezerwowana dla Ministerstwa Finansów.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1263/10/ 

   

Punkt 16k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice  na usuwanie skutków  powodzi 

która miała miejsce w miesiącach maju  i czerwcu 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1149/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że pomoc przeznaczona zostanie 

na odbudowę infrastruktury technicznej miast dotkniętych wiosenną powodzią. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1264/10/ 

  

Punkt 16 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Bieruń na usuwanie skutków powodzi która miała 

miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1150/10). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395015
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395474
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395583
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Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1265/10/ 

  

Punkt 16 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na usuwanie skutków 

powodzi która miała miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1151/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1266/10/ 

 

Punkt 16 m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Sandomierz na usuwanie skutków powodzi która miała 

miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1152/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1267/10/ 

 

Punkt 16 n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1153/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały: 

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 10.694.262 zł 

z tytułu: 

- zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi (ugoda 

z KWK Wujek dotycząca 

kanalizacji w ul. Koszykowej) - 16.625 zł 

- zwrotu kosztów najmu oraz remontu lokali zamiennych - 77.000 zł 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395783
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395852
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- przepadku wadium na rzecz Miasta w związku z odstąpieniem od zawarcia 

umowy na wykonanie zadania  inwestycyjnego - 7.000 zł 

- dywidendy od spółek, w których Miasto posiada udziały: Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (250.000 zł) oraz Katowickiej 

Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (10.000 zł) - 260.000 zł 

- zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków, które nie 

wygasły z upływem 2009 roku -6.580.704 zł 

- zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które nie 

wygasły z upływem 2009 roku - 138.126 zł 

- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Bezpieczeństwo 

żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu 

spożywczego w Unii Europejskiej” w ramach programu Uczenie się przez 

całe życie - Leonardo da Vinci (I transza) - 186.394 zł 

- środków z Funduszu Pracy na refundację części wydatków poniesionych na 

zatrudnienie osób bezrobotnych  w ramach robót publicznych - 222.202 zł 

- środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla 

doradców zawodowych - 60.000 zł 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego 

w obiekcie Spodek w Katowicach” - 3.135.246 zł 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach” - 10.965 

zł 

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.513.170 zł 

z tytułu: 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

projektu „Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem drogowym w Katowicach” (w związku z odstąpieniem od zgłoszenia 

wniosku o dofinansowanie) - 2.575.500 zł 

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na 

realizację projektów: 

„Bądź górą - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat” 

(nie uzyskanie dofinansowania) - 245.286 zł 

"Streetworking” (nie uzyskanie dofinansowania) - 370.703 zł 

„Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi” (w związku ze 

zmniejszeniem kwoty dofinansowania) - 321.681 zł 

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 15.725.107 zł 

z przeznaczeniem na: 

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe (75.310 zł ) oraz 

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie (30.000 zł) dla pracowników Miejskiego 

Zarządu Ulic i Mostów - 105.310 zł 



 31 

- pokrycie kosztów dostosowania istniejącego Systemu Zarzadzania jakością do 

wymagań normy EN ISO 9001:2008 - 30.000 zł 

- realizację projektów „Comenius 2008-2010” oraz „Comenius 2009-2011” - 

138.126 zł 

- realizację projektu „Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej 

przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej” w 

ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci -232.992 zł 

- realizację zadań remontowych (431.793 zł) i inwestycyjnych (337.469 zł) w 

placówkach oświatowych - 769.262 zł 

- dotację dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z 

przeznaczeniem na wykonanie remontu i renowacji rektoratu - 500.000 zł 

- pokrycie kosztów zatrudnienia od 1 sierpnia br. 30 osób bezrobotnych w 

ramach robót publicznych (zadanie realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej 

ze środków Funduszu Pracy – 222.202 zł i budżetu miasta 27.891 zł) - 250.093 

zł 

- wypłatę dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców 

zawodowych - 70.530 zł 

- zapewnienie prawidłowego przepływu wody w korycie Rawy na odcinku od 

koryta żelbetonowego w pobliżu ul. Bankowej do oczyszczalni Klimzowiec 

(odmulenie koryta, wycinka drzew, rozbiórka mostu na wysokości byłej 

Huty Baildon) - 5.000.000 zł 

- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicznowych (140.000 zł) oraz 

uzupełnienie środków na bieżącą działalność (258.000 zł) Zakładu Zieleni 

Miejskiej - 398.000 zł 

- udzielenie gminie Bieruń (100.000 zł), powiatowi Bierunsko-Lędzińskiemu 

(100.000 zł), gminie Czechowice-Dziedzice (100.000 zł) oraz miastu 

Sandomierz (200.000 zł) pomocy finansowej celem usunięcia skutków 

powodzi, w tym odbudowę infrastruktury - 500.000 zł 

- dotację dla Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w związku z 

rozpoczęciem działalności filii przy ul. Markiefki - 197.600 zł 

- dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA celem zakupu samochodu 

osobowo-transportowego - 62.000 zł 

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem zakupu wyposażenia dla 

wyremontowanej filii nr 28 przy ul. Uniczowskiej - 40.456 zł 

- dotację dla Centrum Kultury Katowice na działania kulturalne (400.000 zł) 

oraz realizację projektów w ramach działań przygotowawczych do Europejskiej 

Stolicy Kultury 2016 (2.075.000 zł) - 2.475.000 zł 

- dofinansowanie zadań kulturalnych (edukacja dzieci i młodzieży – 30.000 zł, 

inicjatywy środowisk twórczych i innych – 30.000 zł, koncert plenerowy „30 

urodziny Solidarności” – 140.000 zł) - 200.000 zł 

- realizację projektu „Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu 

Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach” - 4.500.000 zł 
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- realizację projektu „Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w 

Katowicach” - 15.738 zł 

- wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania silnej fali dźwiękowej na 

konstrukcję stalową Hali Głównej Spodka - 60.000 zł 

- współorganizację międzynarodowej imprezy sportowej – meczu piłki ręcznej - 

50.000 zł 

- wykonania remontu podłogi sportowej w obiekcie „Spodek” - 130.000 zł 

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.967.670 zł 

przeznaczonych na: 

- realizację projektu "Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu 

zarządzania ruchem drogowym w Katowicach" (rezygnacja z realizacji zadania) 

- 3.030.000 zł 

- realizację projektu „Bądź górą - program aktywizacji zawodowej i społecznej 

młodzieży 15-25 lat” (zadanie nie uzyskało dofinansowania) - 245.286 zł 

- realizację projektu "Streetworking" (zadanie nie uzyskało dofinansowania) - 

370.703 zł 

- realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi" 

(zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie niższej niż 

wnioskowano i przesunięto realizację na 2011 rok) - 321.681 zł 

5. zwiększeniu przychodów o kwotę 4.569.478 zł 

z tytułu: 

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

6. zmniejszenie rozchodów o kwotę 6.867 zł 

z tytułu: 

- spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w związku ze zmianą kwoty 

pożyczki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na realizację zadania 

inwestycyjnego) 

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

1. przeniesienie wydatków w kwocie 7.066.225 zł 

celem: 

- dofinansowania remontu zaplecza i bazy MZUiM (125.000 zł) oraz zadania 

inwestycyjnego: ul. Lompy (10.000 zł) - 135.000 zł 

- uregulowania stanów prawnych gruntów w obrębie wspólnot mieszkaniowych 

- 90.000 zł 

- realizacji nowych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym (813.643 zł – w tym ul. Kołodzieja, ul. Bogedaina, iluminacja 

kościołów pw. Świętej Barbary w Giszowcu i pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i św. Jana Bosko) oraz zadania remontowego „opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy obiektów drogowo-mostowych i 

kosztorysy inwestorskie” (150.000 zł) przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 

963.643 zł 
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- realizacji zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E.Makuli” - 890.865 zł 

- zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez miasto Bytom (241 zł) oraz miasto 

Mikołów (2.783 zł) na ucznia będącego mieszkańcem Katowic a 

uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny 

niż jst lub przedszkola niepublicznego na podstawie zawartych porozumień - 

3.024 zł 

- przekazania dotacji celowej partnerowi projektu „Digitalizacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych” - 127.300 zł 

- zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Miejskiego 

Murcki ze środków dotacji celowej 

z budżetu państwa (3.502.698 zł) i budżetu miasta (875.675 zł) w ramach 

zadania „Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach” - 4.378.373 

zł 

- zwiększenia wkładu własnego dla projektu „Budowa siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” z przeznaczeniem na 

wykonanie realistycznego modelu wielkiej sali koncertowej oraz 

tłumaczenie studium wykonalności - 478.020 zł 

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego: 

» w dz. 700, rozdz. 70001 na kwotę 160.000 zł na zadaniu pn. „Kontynuacja 

modernizacji budynków komunalnych” (poz. 36) poprzez zmniejszenie „ul. 

Kordeckiego 3-4” celem zwiększenia „ul. Bronisławy 31” 

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na 

realizację: zadań inwestycyjnych, programów współfinansowanych 

środkami zagranicznymi, zadań wykonywanych wspólnie z inną jednostką 

samorządu terytorialnego 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 6 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu 

wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

w 2010 roku; 

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

udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku. 

IV. Dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym 
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i Kartograficznym polegającej na: 

- zwiększenie przychodów o kwotę 100.000 zł 

z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizacji zadania pn. 

„Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym stacji graficznych do 

prowadzenia Numerycznej Mapy Zasadniczej obszaru miasta Katowice” 

- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z otrzymanym 

dofinansowaniem z WFGZGiK. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał dlaczego miasto zrezygnowało  

z opracowanego już programu zintegrowanego zarządzania ruchem. Ponadto  

w projekcie uchwały znalazło się kilka projektów, które starały się  

o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Lakoniczna 

informacja, że nie otrzymano dofinansowania rodzi pytanie, czy projekty nie 

zostały właściwie przygotowane, czy stało się to z powodów formalnych, czy 

też merytorycznych, a może ograniczono dofinansowanie po stronie instytucji, 

która udzielała im wsparcia. Kolejna kwestia poruszona przez Radnego to 

zwiększenie wydatków w Zakładzie Zieleni Miejskiej. Pytanie dotyczyło 

zarówno nadgodzin, jak i uzupełnienia środków na bieżącą działalność. Radny 

poprosił o wyjaśnienie sprawy. Kolejne pytanie dotyczyło organizowanych 

przez miasto  imprez kulturalnych, m.in.:. ESK 2016, imprez plenerowych, 

kulturalnych, w tym obchodów 30 rocznicy powstania „Solidarności”. Radny 

zapytał kto będzie je organizował. Wymienił także współorganizację przez 

Katowice  Meczu Piłki  Ręcznej. Zapytał jakiej rangi będzie to impreza. Kolejne 

wymienione przez Radnego zadanie to remont podłogi sportowej w „Spodku”. 

Poprosił o wyjaśnienie sprawy. 

 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że co do Zakładu Zieleni 

Miejskiej, to wydatki są spowodowane zwiększeniem godzin nadliczbowych, 

jak również zwiększeniem prac związanych z koszeniem traw. Ponadto ZZM 

pozyskał środki na 30 bezrobotnych, którzy będą wykonywali roboty publiczne. 

Zadania polegające na dofinansowaniu imprez kulturalnych będą w dyspozycji 

Wydziału Kultury, inne związane z ubieganiem się miasta o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury znajdą się w  dyspozycji Biura ESK.  

 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski stwierdził, że miasto nie zrezygnowało 

z systemu kierowania ruchem. Jednak projekt, który został już przygotowany 

miał założenie, że uda się zrealizować studium wykonalności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.3. Wpisano  

w nim, że obejmie on nie tylko projekty wdrożeniowe, ale także pilotażowe  

i studia wykonalności. Kiedy Ministerstwo Infrastruktury, jako odpowiedzialne 
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za to zadanie ogłosiło konkurs, okazało się, że nie obejmuje on działań 

pilotażowych oraz studium wykonalności. Pozostawiono więc tylko wdrożenia, 

tymczasem miasto nie jest jeszcze na nie gotowe. Obecnie Wydział Rozwoju 

Miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na sporządzenie studium 

wykonalności. Jest to inne finansowanie, pochodzące wprost z budżetu miasta. 

Z zadania związanego z zintegrowanym zarządzaniem ruchem miasto więc nie 

zrezygnowało.  

 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o środki 

unijne, które nie znalazły się w dofinansowanych projektach, to miały one dość 

dużą punktację w ramach konkursu, jednak ze względu na ograniczenie środków 

nie zostały uwzględnione. Pani Skarbnik dodała, że jest niski odsetek tych 

projektów, o które stara się miasto, a które nie znajdują dofinansowania.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Mecz Piłki Ręcznej, o który 

pytał Pan Radny Warzecha, to mecz „VIVE” Kielce z Barceloną. Obędzie się on 

jesienią. Co do remontu podłogi w „Spodku”, to będzie to malowanie pasów 

związane ze spełnianiem wymogów obowiązujących obecnie stosownymi 

przepisami.  

  

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXII/1268/10/ 

  

Punkt 16 o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji 

Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1154/10). 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska nie opiniowała  projektu uchwały. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  stwierdziła, że przygotowując projekt 

uchwały upewniono się, że została zapewniona kontynuacja świadczeń 

zdrowotnych po zlikwidowanym ZOZ-ie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/ Uchwała nr LXII/1269/10/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280395917
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280396003


 36 

Punkt 16 p/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice  „Park Załęski”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1155/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1270/10/ 

  

Punkt 16 r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji  

z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1156/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1271/10/ 

 

Punkt 16s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1158/10). 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja Edukacji na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Treścią art. 14, ust. 5, ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustawodawca zobowiązał radę gminy 

do ustalenia opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice. Świadczenia te muszą wykraczać 

poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

odrębnych przepisach. Wobec powyższego, w projekcie uchwały określono 

opłatę za jedną godzinę świadczeń realizowanych przez przedszkola ponad 

podstawą programową, w wysokości 2,68zł oraz opłatę, gdy do przedszkola 

uczęszcza drugie dziecko, w wysokości 1,34 zł, za godzinę świadczeń.  

W projekcie uchwały uwzględnia się również możliwość całkowitego 

zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów) z ponoszenia opłaty, o której mowa 

powyżej, wówczas gdy ze świadczeń przedszkola korzysta trzecie i kolejne 

dziecko w rodzinie, a także w przypadku, kiedy dziecko zostało objęte 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280474996
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280396073
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kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju. W celu 

wyliczenia kosztu jednej godziny świadczeń realizowanych ponad podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, pod uwagę został wzięty średni koszt 

utrzymania 1m² w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

miasto Katowice, powierzchnię przypadającą na jedno dziecko oraz średni koszt 

jednej godziny pracy nauczyciela, zatrudnionego w przedszkolu. Wiceprezydent 

zapewniła, że wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu opłat za 

przedszkola. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXII/1272/10/ 

 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Wojciecha 

Nawrockiego  - Kancelaria Opiniodawczo-Doradcza „LEXUS”  dotyczącej 

zarzutu nieprawidłowego wszczęcia postępowania administracyjnego przez 

Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1147/10). 

Komisja Rozwoju i Promocji  Miasta zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał kiedy wpłynęła skarga.  

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Pan Krzysztof Borecki 

wyjaśnił, że w dniu 8 czerwca br.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXII/1273/10/ 

 

Punkt 18 Interpelacje radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz poinformował, że w trakcie LXI 

sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.przyznania prawa pierwszeństwa nabycia lokali przy ul. Mickiewicza 8 ich 

aktualnym najemcom, 

1.2.zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki, 

Zgrzebnioka i Huberta a konkretnie dotyczy ul. Kormoranów 38 działka 15/2. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280474845
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1280399260
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Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Józefa Kocurka  z dnia 

13.07.2010 r., 

1.3.zabezpieczenia środków finansowych na remont muszli koncertowej w 

Parku im. T. Kościuszki   w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Arkadiusza Godlewskiego z dnia 

19.07.2010 r. 

2/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

2.1. chodnika przy skrzyżowaniu ul. Józefowskiej oraz Mikusińskiego. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

21.07.2010 r., 

2.2. placu zabaw przy ulicy Kotlarza,  

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Arkadiusza Godlewskiego z dnia 

19.07.2010 r. 

3/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

3.1. wykonania oświetlenia przy ulicy Piotra Bardowskiego na Osiedlu Witosa. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

16.07.2010 r. 

3.2. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Kazimierza Kluzika. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

07.07.2010 r. 

4/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie : 

4.1. wykonania audytu energetycznego w celu przygotowania dokumentacji 

projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana 

w Katowicach, 

4.2. zmiany obwodu Gimnazjum nr 7 poprzez rozszerzenie na obszar całej 

dzielnicy Załęże. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

09.07.2010 r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące  interpelacje radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. wyrażenia zgody na utworzenie czwartego oddziału gimnazjalnego w 

Gimnazjum nr 20 w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

14.07.2010 r. 

1.2. wyrażenia zgody na przebudowę wejścia głównego do Przedszkola nr 57 w 

Katowicach, 

1.3. organizacji letniego wypoczynku podopiecznych MOPS. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

21.07.2010 r. 

2/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie podjęcia działań, które pozwolą 

na realizację przebudowy wejścia głównego do Miejskiego Przedszkola nr 57 

im. Krasnala Hałabały w Katowicach. 



 39 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie planowanego remontu drogi 

dojazdowej i chodników przy Szkole Podstawowej nr 5 w Katowicach oraz 

remontu ulicy Szybowej. 

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

4.1. zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 13 na kierunku Katowice – 

Panewniki i utworzenia przystanku autobusowego dla tej linii w rejonie dworca 

PKP w Ligocie, 

4.2. zasad korzystania z boiska szkolnego, jako boiska ogólnodostępnego dla 

mieszkańców dzielnicy. 

5/ radnej Ewy Kołodziej i radnego Stanisława Włocha w sprawie rozważenia 

zmiany kursowania autobusów jadących do dzielnicy Ligota ulicą Kłodnicką i 

Franciszkańską. 

6/ radnego Stanisława Włocha – wniosek - w sprawie uwzględnienia w planie 

remontów na 2011 rok ulicy Wymysłów w dzielnicy Panewniki w Katowicach. 

7/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. zabezpieczenia środków finansowych na transport dzieci 

niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

w Giszowcu do końca lipca każdego roku, 

7.2. przyspieszenia spraw związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej 

na ul. Zgody i Załęskiej  w Katowicach. 

8/ radnej Ewy Kołodziej  w  sprawie naprawy fragmentu ulicy Piwonii w 

dzielnicy Podlesie w Katowicach. 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. ostatecznego uregulowania spraw dzików spacerujących po ulicach 

Katowic, 

9.2. przyspieszenia wprowadzenia zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

10/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wykonania drogi dojazdowej do posesji 

usytuowanych przy odnodze ulicy Migdałowców oraz przejęcie fragmentu tej 

ulicy przez miasto Katowice. 

11/ radnej Izabeli Kminikowskiej  w sprawie możliwości rozbudowy 

Młodzieżowego Domu Kultury w Załężu. 

12/ radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców na ul. Śmiłowickiej i ul. Kuźnickiej przez motocykle 

motokrosowe, jeżdżące z nadmierną szybkością. 

13/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

13.1. wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Meteorologów w Katowicach. 

13.2. wykonania remontu nawierzchni parkingu przy budynku na ulicy Piastów 

         11(Osiedle 1000-lecia dolne), 

13.3. wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Drozdów w Katowicach. 

14/ radnego Adama Warzechy w sprawie: 

14.1. organizacji ruchu w obrębie ulic Mielęckiego/ Mariacka Tylna, 

14.2. uruchomienia przystanku kolejowego Katowice Bugla, 
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14.3. umieszczenia w BIP wystąpień pisemnych radnych od początku bieżącej 

kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał interpelacje radnych, które 

wpłynęły na dzisiejszą sesję Rady:  

1.radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania prac porządkujących 

zieleńce na terenie dzielnicy Murcki 

2.radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie powołania Kodeksu Etyki 

Pracowników Urzędu Miasta Katowice. 

3.radnego Jerzego Dryndy w sprawie: 

3.1.remontu podwórka przy ul. 1 Maja  44 a, 

3.2.remontu ulicy Lubiny w okolicy budynku nr 9. 

4.  radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie likwidacji lub zmiany lokalizacji 

Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych znajdujących się obecnie przy ul. 

Załęskiej 50.  

5. radnego Adama Warzechy w sprawie zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Józefowska, Słoneczna i Energetyków.  

6. radnej Ewy Kołodziej w sprawie uruchomienia dodatkowego połączenia 

autobusowego pomiędzy dzielnicami Piotrowice - Brynów w Katowicach. 

7. radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

7.1. rozwiązania problemu parkujących samochodów na ciągu komunikacji 

pieszej i rowerowej  przy ul. Karliczka w dzielnicy Giszowiec, 

7.2. stworzenia możliwości dokonywania zabiegów  iniekcji w soboty  

i niedziele w dzielnicy Szopienice, 

7.3 utworzenia szutrowego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 

Górniczego Dorobku w dzielnicy Nikiszowiec. 

8. radnego Józefa Zawadzkiego i radnego Ryszarda Willner-Pastera w 

sprawie: 

8.1.  organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, podopiecznych MOPS. 

8.2. wniosek w sprawie przedstawiania w warunkach przetargowych 

dotyczących organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży - szczególnych 

warunków przetargu, które można określić na podstawie preferencji 

uczestników zajęć, obozów  czy kolonii. 

9. radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie modernizacji budynku Domu Prasy 

Śląskiej  i jego przyszłej funkcji. 

 

Punkt 19 Zapytania radnych. 

Radny Jerzy Paluchiewicz zapytał o temat wywozu ziemi i gruzu, który 

powstanie z wykopu pod Placem Szewczyka. Z umowy podpisanej  

z inwestorem wynikało, że ziemia ta będzie wywożona transportem kolejowym. 

Tymczasem obecnie okazuje się, że będzie się to odbywać transportem 

samochodowym. 

Radny poprosił o udzielenie pisemnej informacji na ten temat.  
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Radny Jerzy Drynda poprosił o informację w sprawie udzielonej na dzisiejszej 

sesji przez miasto Katowice pomocy finansowej dla kilku gmin dotkniętych  

w tym roku powodzią. Radny zapytał na co konkretnie przeznaczona zostanie 

przyznana pomoc.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że środki zostaną przekazane 

wprost do budżetów potrzebujących miast i  nie zostaną skierowane do osób 

fizycznych. Zostaną natomiast przeznaczone na odbudowę infrastruktury ( dróg, 

kanalizacji i mostów).  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter potwierdził, że środki zostaną 

przeznaczone tylko na dział: Gospodarka Komunalna.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz w związku z postawiona wiatą przystankową przy 

ul. Francuskiej, zapytała czy oczekujący mają się ustawiać przed słupkiem  

z rozkładem jazdy, czy też pod wiatą, gdyż miejsca te dzieli dość duża 

odległość. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz wyjaśnił, że rozkład jazdy jest drogowskazem dla 

oczekujących. Sytuacja obecna zakończy się wraz z remontem ul. Mariackiej 

Tylnej, na której planuje się wyburzenie budynku, wymianę kanalizacji  

i połączenie jej z ul. Francuską, tym samym  z obecnym przystankiem 

autobusowym, o który pytała Pani Radna Hrapkiewicz.   

 

Radna Halina Kańtoch w imieniu mieszkańców dzielnicy Koszutka zapytała  

o trzy sprawy: 

1. czy istnieje strategia długoterminowa dla dzielnicy Koszutka  

2. jeżeli taka strategia nie istnieje, to kiedy można się jej spodziewać. 

3. dlaczego pismo dotyczące bałaganu panującego w dzielnicy Koszutka  

złożone do Prezydenta Miasta pozostaje bez odpowiedzi. 

Radna zapytała także jak długo będą ustawione słupki drogowe przy ul. 

Warszawskiej i  1 Maja ( od Teatru Śląskiego aż po Pętlę na ul. Łącznej), które 

chroniły przed wjazdem na torowisko, a obecnie powodują zakłócenie w ruchu. 

Ponadto Radna zapytała kiedy zostanie skoszona trawa wzdłuż Stadionu 

„Słowian” na Zawodziu oraz kiedy nastąpi naprawa oświetlenia. 

Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Piotr Handwerker 
wyjaśnił sprawę ulicy 1 Maja. Spółka „Tramwaje Śląskie” jest obecnie na etapie 

rozstrzygania przetargu na wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego 

ulicy Warszawskiej i 1 Maja. Zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie na 

przełomie sierpnia i września br. Słupki drogowe stoją tam obecnie, żeby 

uniknąć zawracania samochodów przez torowisko 
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Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy zostanie naprawiony chodnik 

znajdujący się na Skwerze Roberta Oszki na Osiedlu Tysiąclecia. Ponadto 

Radny zapytał  kiedy zostanie ukończony remont nawierzchni znajdującej się 

pomiędzy ul. Francuską a Kościołem Mariackim w Katowicach. Nastąpiło tam 

zniszczenie płyt granitowych. 

 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała kiedy rozpocznie się remont dachu 

Ośrodka Wędkarsko – Wodniackiego „Maroko”, gdyż obiekt ten może nie 

wytrzymać kolejnej zimy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że środki na ten cel zostały 

przekazane i zapewne trwa procedura wyboru wykonawcy. Odpowiedź zostanie 

Radnej udzielona na piśmie. 

 

Przewodniczący Rady w związku z odczytanym wcześniej  wnioskiem radnego 

Ryszarda Willner-Pastera i radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie 

przedstawiania w warunkach przetargowych dotyczących organizacji wolnego 

czasu dzieci i młodzieży - szczególnych warunków przetargu, które można 

określić na podstawie preferencji uczestników zajęć, obozów czy kolonii, 

oświadczył, że nie delegował nikogo w dniu 23 lipca br. do przeprowadzania  

kontroli jakiegokolwiek ośrodka wypoczynkowego (w tym także wymienionego 

w Międzygórzu). 

 

Punkt 20 Komunikaty i wolne wnioski. 

Prowadzący obrady odczytał pismo z dnia 20 lipca 2010r. skierowane do 

Radnych Rady Miasta Katowice w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego na 2 miesiące przed upływem kadencji, tj. 13 września 2010r.  

Ponadto poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice  

Nr 2148/2010 z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice oraz 

procedury uchwalania budżetu,  w dniu 31 sierpnia 2010r. upływa termin 

składania przez Komisje Rady Miasta oraz Radnych  propozycji do projektu 

budżetu na rok następny.   

Przewodniczący Rady odczytał niektóre pisma, które wpłynęły do Rady Miasta  

w okresie międzysesyjnym: 

- Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice 

„Zdrowe Osiedla” z dnia 22 lipca 2010r. stanowiące wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa uchwała nr LXI/1243/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 

czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Meteorologów- Ceglana  

w Katowicach, poprzez uchylenie w/w/ uchwały. 

- Kancelarii Radców Prawnych VESTER z dnia 19 lipca 2010r. przedkładające 

projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom lokali użytkowych 
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położonych w nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. 

Mickiewicza 8 prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych przez nich lokali.  

 

Punkt 21 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady LXII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 17.05.                                                                              

                                                                              

                                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                              Jerzy Forajter   


