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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXIII sesji. 

 

Data sesji:  30 sierpnia  2010 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.50. 

Numery podjętych uchwał: LXIII/1274/10 – LXIII/1297/10 

Prowadzący obrady:  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Marek 

Chmieliński  

Sekretarze sesji: radny Witold Witkowicz i radny Józef Zawadzki  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szpyrka  

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1. Adam Depta  

2. Jerzy Forajter  

3. Stefan Gierlotka  

4. Dawid Kostempski 

5. Barbara Kożusznik  
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Porządek obrad LXIII  sesji Rady Miasta Katowice   

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z  LXII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta  

w okresie międzysesyjnym.  

8. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań MOPS, PUP i współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz kościołami ( PU/1172/10).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Park Bogucki” ( PU/1160/10).   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania  

nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Johna Baildona)  

( PU/1176/10). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice „Aleja Księcia Henryka Pobożnego”  

( PU/1177/10). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  w Katowicach  

( PU/1159/10).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 11 Wełnowiec - Józefowiec ( PU/1161/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Pana Marcina Świech „GRUPA  CONCRET” za lokal 

użytkowy przy ul. Warszawskiej 5 w Katowicach ( PU/1163/10). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Przedsiębiorstwa Wielobranżowego B-Zet Sp. z o.o. 

za lokal użytkowy przy ul. Sobieskiego 18 w Katowicach ( PU/1164/10).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia radnych Rady 

Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze  ( PU/1166/10).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/1142/10 

Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego Programu Poprawy Stanu Środowiska na 2010 rok.” 
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( PU/1167/10).    

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pszczynie ( PU/1168/10).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice 

za 2009 rok ( PU/1169/10).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 

2007-2013 ( PU/1173/10).  

21. Informacja Prezydenta Miasta na temat oceny przygotowań do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011 organizacji pracy szkół  

i przedszkoli oraz MDK, Pałacu Młodzieży, MOS w  Katowicach  oraz 

aktualnego wykazu organizacji miejskich szkół i przedszkoli, ze 

szczególnym uwzględnieniem szkół policealnych ( PU/1175/10). 

22. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat skarg i wniosków 

mieszkańców złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w I półroczu 2010r.        

( PU/1162/10). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice  

( PU/1178/10). Nowy projekt uchwały ( PU/1183/10).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji współorganizacji  

i współfinansowania przygotowania oraz przeprowadzenia na terenie  

miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy 

Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 ( PU/1180/10). 

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

miasta Katowice na 2010r. ( PU/1181/10). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana  A 

B do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały nr LX/1239/10 

Rady Miasta Katowice z dnia  21 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Prezydenta Miasta Katowice w związku z 

negatywnym rozpatrzeniem wniosku o wykup  lokalu mieszkalnego                  

( PU/1174/10).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie wezwania 

Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice 

ZDROWE  OSIEDLA  do usunięcia  naruszenia prawa uchwałą Rady 

Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Meteorologów – Ceglana w Katowicach ( PU/1179/10).  

27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        wyłączenia  z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  



 4 

        Katowicach  niektórych rodzajów działalności ( PU/1182/10).  

     27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę Rady Miasta  

             Katowice  w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury  

             w 2016 roku  przez   miasto Katowice ( PU/1184/10).  

     27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizowania  oraz 

             współfinansowania znaczących dla miasta Katowice wydarzeń  

            kulturalnych  ( PU/1185/10).  

     27d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

             dokonanie na  rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości  

             położonej przy ul.  Adamskiego 3 w Katowicach ( PU/1186/10) 

28. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana J K i Pani O S- K ( PU/1165/10).  

- skargi Pana GrS ( PU/1170/10).  

- skargi Pana D Ps( PU/1171/10) 

29. Interpelacje radnych. 

30. Zapytania radnych. 

31. Komunikaty i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński otworzył obrady LXIII 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. 

Wiceprzewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących 

Zarządów i Rad Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję. 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, 

prawomocność obrad (kworum). 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński na sekretarzy sesji 

zaproponował następujących radnych:  

1/ radnego Witolda Witkowicza  

2/ radnego Józefa Zawadzkiego  

Rada Miasta Katowice w drodze głosowania,  przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła zaproponowany skład 

sekretarzy sesji. 
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński zaproponował do Komisji 

Uchwał i Wniosków sekretarzy sesji oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

Tomasza Szpyrkę. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice w wyniku głosowania,  przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu 

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta  Katowice.  

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół  z  LXII sesji Rady 

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

zapoznać się z jego  treścią. 

Ponadto projekt protokołu dostępny  był w  BIP Urzędu Miasta.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt protokołu z LXII sesji pod głosowanie.  

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

24 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.) Wiceprezydent Krystyna Siejna zawnioskowała  

o zmiany porządku obrad  polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyłączenia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Katowicach niektórych rodzajów działalności ( PU/1182/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że są to propozycje zmian 

organizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. 

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

2/ dopisaniu punktu 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

Rady Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016 roku przez   miasto Katowice ( PU/1184/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że poprzez projekt uchwały 

miasto wskazuje środki finansowe, które zostaną zabezpieczone na ESK  

w poszczególnych latach. 

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

3/ dopisaniu punktu 27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

współorganizowania  oraz współfinansowania znaczących dla miasta Katowice 

wydarzeń kulturalnych ( PU/1185/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że projekt uchwały wymienia 

imprezy kulturalne, które w sposób trwały wpiszą się w obraz miasta, bez 

względu na to, czy Katowice uzyskają tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.   
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4/ dopisaniu punktu 27d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości 

położonej przy ul. Adamskiego 3 w Katowicach ( PU/1186/10). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt reguluje sprawy 

własnościowe nieruchomości. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.   

5/ w punkcie 23 porządku obrad dot. rozpatrzenia projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 

usługowych na terenie miasta Katowice-  wycofaniu druku sesyjnego  nr 

PU/1178/10 i  zastąpieniu go nowym  PU/1183/10, uwzględniającym wnioski 

Komisji Gospodarki Komunalnej.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w 

okresie międzysesyjnym. 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od  23 lipca do 24 sierpnia 2010r.  

/ Sprawozdanie Prezydenta  – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym.  

Prowadzący obrady poinformował, że w okresie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 

odbyło się 10 planowanych Komisji Rady Miasta Katowice oraz jedna, 

dodatkowa w dniu dzisiejszym.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński przedstawił także pisma 

adresowane do Rady Miasta Katowice noszące znamiona skarg 

i inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców. 

SKARGI 
1) W dniu 6 sierpnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice – za 

pośrednictwem Wojewody Śląskiego - wpłynęła adresowana do Rady Miasta 

Katowice skarga Państwa Pai T H z dnia 25 lipca 2010 r. na rzekome 

niewłaściwe działanie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania 

pozwolenia na otwarcie całodobowego sklepu monopolowego „Kwant”. 

Pismem z dnia 9 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  do 

Prezydenta Miasta Katowice o przedstawienie stanowiska w sprawie, a na 

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

rozpatrzenia Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych  Rady Miasta 

Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 27 września 2010 r. 

Pismem z dnia 9 sierpnia 2010 r. udzielił również wyjaśnień Wojewodzie 

Śląskiemu na zarzut Państwa P i T H rzekomej bezczynności Rady Miasta 
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Katowice w kwestii rozpatrzenia pisma mieszkańców Janowa z dnia 17 czerwca 

2010 r. 

2) W dniu 13 sierpnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Śląskiej Społecznej Rady 

Oświatowej z dnia 12 sierpnia 2010 r. na rzekome naruszenie praworządności 

przez Prezydenta Miasta Katowice polegające na bezprawnym pozyskiwaniu, 

gromadzeniu i przetwarzaniu informacji i danych osobowych o rodzicach, 

których dzieci zamierzają podjąć naukę w Gimnazjum nr 20 w Katowicach. 

Pismem z dnia 13 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  

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

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

rozpatrzenia Komisji Edukacji  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 27 września 2010 r. 

3) W dniu 27 sierpnia 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Pana B Pł z dnia 18 sierpnia 2010 

r. wniesiona w interesie publicznym i za zgodą Pani IrD i Pana KD na rzekome 

naruszenie praworządności i interesów ww. osób oraz bezczynność Dyrektora 

KZGM w Katowicach polegającą na nie przesłaniu wnioskowanych 

dokumentów i nieterminowym dokonaniu rozliczenia opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. 

Pismem z dnia 27 sierpnia 2010 r. zwrócono się z prośbą  do Prezydenta Miasta 

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

pkt 4 Statutu miasta Katowice skargę przekazano do rozpatrzenia Komisji 

Gospodarki Komunalnej  Rady Miasta Katowice.  

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 25 października 

2010r. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński stwierdził, że do w/w  spraw  

i trybu ich procedowania nie ma pytań, uwag, wniosków ze strony radnych. 

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW 

W dniu 4 sierpnia 2010 r. do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo Pana GrW,  

w którym - działając jako pełnomocnik utworzonego w dniu 20 stycznia 2010 r. 

komitetu inicjatywy uchwałodawczej, powołując się na zapisy uchwały Rady 

Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009 r. nr LI/1064/09 w sprawie zasad i 

trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice 

- złożył projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Nas troje i więcej”. Do wyżej wymienionego projektu dołączonych 

zostało 295 list zawierających podpisy. 

Pismem z dnia 9 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  do 

Prezydenta Miasta Katowice o przedstawienie kompleksowej opinii w 

przedmiotowej sprawie, a na podstawie przepisu § 22 pkt 4 Statutu miasta 

Katowice projekt przekazał do zaopiniowania Komisji Spraw Obywatelskich  

i Społecznych  Rady Miasta Katowice.  
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Przewidywany termin wniesienia projektu pod obrady Rady Miasta Katowice - 

sesja w dniu 27 września 2010 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński stwierdził, że do tej sprawy  

i trybu jej procedowania nie ma pytań, uwag, wniosków ze strony radnych. 

Stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła  zaproponowany tryb 

procedowania nad ww. pismami. 

Informacja międzysesyjna od 27 lipca do 30 sierpnia 2010r.  

- 27 sierpnia – udział Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego w 

obchodach XXX-lecia NSZZ „Solidarność” Kopalń Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. w Katowicach  

- 27-30 sierpnia – udział Przewodniczącego Rady Pana Jerzego Forajtera i 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Dawida Kostempskiego w 

delegacji służbowej do Doniecka na Ukrainie- uroczystości związane z 

obchodami Święta Miasta i Dnia Górnika  

- 28 sierpnia – udział Przewodniczącego Komisji Edukacji Pana Jerzego 

Dolinkiewicza w „Wielkim Załęskim Pikniku” w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Katowicach.  

 

Punkt 8 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań MOPS, PUP i współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami. 

Radni otrzymali informacje  jako druk sesyjny nr ( PU/1172/10). 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała przedmiotową 

informację pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń 

Trzęsimiech poinformowała, że problem bezrobocia rozwiązuje się w mieście 

Katowice w sposób systemowy. Wskaźnik bezrobocia wynosi tu 3,4 % i w 

związku z tym miasto plasuje się w tej chlubnej statystyce zaraz po takich 

miastach jak Warszawa i Poznań. Wśród bezrobotnych dominują osoby 

długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, o niskim poziomie 

wykształcenia. Ośrodki pomocy oferują im różne formy wsparcia, także poprzez 

pomoc w poukładaniu, często skomplikowanych spraw rodzinnych, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, czy też udzielanie pomocy w postaci 

posiłków. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał informację pod głosowanie.  

Rada Miasta Katowice przyjęła informację o działaniach Prezydenta Miasta 

Katowice w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań MOPS, PUP i współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz kościołami jednogłośnie, przy 20 głosach 

„za”.  
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Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Park Bogucki”.  

Radni otrzymali informację  jako druk sesyjny nr (PU/1160/10).  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1274/10/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania  nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice ( ulica Johna 

Baildona) . 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1176/10). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1275/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Aleja Księcia Henryka Pobożnego”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1177/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1276/10/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1159/10). 

Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1277/10/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 11 Wełnowiec - Józefowiec. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1161/10). 

Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283516858
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283516946
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283517040
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283415834
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1278/10/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana MŚ „GRUPA  CONCRET” za 

lokal użytkowy przy ul. Warszawskiej 5 w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1163/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXIII/1279/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  

B-Zet  Sp. z o.o. za lokal użytkowy przy ul. Sobieskiego 18 w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1164/10). 

Komisja  Skarbu  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXIII/1280/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia radnych 

Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1166/10). 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że Komisja 

Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

i zaproponowała do składu Jury: radnego Jerzego Dolinkiewicza i radnego  

Michała Jędrzejka.  

Prowadzący obrady zapytał czy wymienieni Radni wyrażają zgodę na 

powołanie do Jury. 

Radny Jerzy Dolinkiewicz i radny Michał Jędrzejek wyrazili zgodę.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283517127
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283415929
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416023
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 6 

głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXIII/1281/10/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

LV/1142/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010r. w sprawie 

przyjęcia „Miejskiego Programu Poprawy Stanu Środowiska na 2010 rok”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1167/10). 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1282/10/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1168/10). 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXIII/1283/10/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Miasta 

Katowice za 2009 rok. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1169/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1284/10/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1173/10). 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416129
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416217
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416323
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416406
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1285/10/ 

  

Punkt 21 Informacja Prezydenta Miasta na temat oceny przygotowań do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011 organizacji pracy szkół  

i przedszkoli oraz MDK, Pałacu Młodzieży, MOS w  Katowicach  oraz 

aktualnego wykazu organizacji miejskich szkół i przedszkoli, ze 

szczególnym uwzględnieniem szkół policealnych. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1175/10). 

Komisja Edukacji zaopiniowała przedmiotową informację pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag i zgłoszeń 

ze strony radnych, stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację  

w wyniku głosowania: 21 głosów „za”.  

 

Punkt 22 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat skarg  

i wniosków mieszkańców złożonych w Urzędzie Miasta Katowice  

w I półroczu 2010r.        

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr ( PU/1162/10). 

Komisja Rewizyjna  zaopiniowała  przedłożoną informację  pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag i zgłoszeń 

ze strony radnych, stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację w 

wyniku głosowania: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący 

się”.   

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta 

Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1178/10). 

Komisja Gospodarki Komunalnej zgłosiła poprawki do tego projektu uchwały, 

które zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Katowice w postaci 

nowego projektu uchwały rozdanego radnym jako druk sesyjny nr 

(PU/1183/10). 

 

Radny Adam Warzecha podziękował Prezydentowi Miasta Katowice za 

uwzględnienie w nowym projekcie uchwały wniosków zgłoszonych podczas 

Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku dalszych uwag 

oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416494
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416494
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXIII/1286/10/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji 

współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie  miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy 

Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce 

mężczyzn 2014 . 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1180/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Pan Michał Jędrzejek 

poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do zapisu § 2 projektu uchwały. 

Stwierdził, że każda Runda Grupowa jest Rundą Kwalifikacyjną. Występuję tu 

więc błąd logiczny. Radny nawiązał do swojej  rozmowy z Sekretarzem 

Generalnym Polskiego Związku Siatkówki, który potwierdził wątpliwości 

Radnego. Nie ma Rundy Kwalifikacyjnej. Są trzy fazy rozgrywek. Istnieją więc 

dwa etapy grupowe i Runda Finałowa. W związku z tym Radny zaproponował 

zmianę zapisu w projekcie uchwały. Każdy może bowiem podważyć uchwałę, 

która zawiera nieprecyzyjne zapisy. W trakcie Mistrzostw Świata rozgrywki 

grupowe albo kogoś eliminują, albo awansują. Radny dodał, że istotną rzeczą 

jest także to, czy Polska reprezentacja siatkówki będzie grała w „Spodku”, gdyż 

może to zapewnić większą rangę imprezy i zapewni promocję miastu.  

Radny zaproponował aby zmienić tekst na „Rund Grupowych” albo „pierwszej  

i drugiej Rundy Grupowej”, gdyż są one za każdym razem kwalifikacją.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze tekst został uzgodniony z 

Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Na razie nawet w Związku nie wiadomo 

jak zostaną nazwane wszystkie rozgrywki, które będą rozgrywane w ramach 

Mistrzostw Świata w roku 2014. Stwierdziła, że jeżeli Radny Zydorowicz ma 

potwierdzenie na piśmie od władz Piłki Siatkowej, że zapis powinien brzmieć 

inaczej, to oczywiście dokonane zostaną jego zmiany. Wiceprezydent 

przywołała uchwałę Rady Miasta Katowice z 26 kwietnia br., w której Rada 

Miasta Katowice wyrażała wolę współorganizacji, współfinansowania, 

przygotowania i przeprowadzenia Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej 

Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EUROBASKET WOMEN 2011, 

gdzie nazewnictwo było identyczne z zaproponowanym w dzisiejszym projekcie 

uchwały. Bez względu na nazewnictwo, najważniejszą sprawą jest 

przeprowadzić wszystkie poziomy gry, aż po finał,  na terenie Katowic.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283516755


 14 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że Runda Grupowa i Runda 

Kwalifikacyjna to to samo. Jest to błąd logiczny, który potwierdził Sekretarz 

Generalny Polskiego Związku Siatkówki w rozmowie telefonicznej. Projekty 

powinny być treściwe i nie zawierać błędów. 

 

Radny Marek Szczerbowski  zauważył, że w projekcie uchwały przeznaczono 

kwotę 10 mln złotych na jedną dyscyplinę sportu. Zapytał jak miasto zamierza 

wypromować siatkówkę poprzez organizację tej imprezy i jaki ma na to pomysł.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze Urząd Miasta przygotowując 

materiały opierał się na zaleceniach Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Założeniem jest aby wszystkie trzy poziomy rozgrywek odbyły się na terenie 

Katowic. Co do pytania zadanego przez Radnego Marka Szczerbowskiego, to 

promocja miasta poprzez sport została zapewniona poprzez organizację 

Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014r., jako imprezy najwyższej 

rangą. Czy będziemy promować samą siatkówkę, jako dyscyplinę sportu, czas 

pokaże.  

 

O godz. 14.45 ogłoszono przerwę techniczną. 

O godz. 14.55 wznowiono obrady.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że przeznacza się 10 mln zł na 

organizację Mistrzostw Świata, a z drugiej strony nie inwestuje się  w silną 

drużynę siatkówki, która np. co dwa tygodnie zapełniałaby katowicki „Spodek”. 

Zapytał w związku z tym, czy planuje się przygotować projekt uchwały  

w sprawie strategii rozwoju siatkówki jako dyscypliny sportu, a jeżeli tak to w 

jakiej perspektywie czasowej.  

 

Prezydent Piotr Uszok  wyraził wątpliwość, czy siatkówka klubowa w 

„Spodku” w ramach rozgrywek Ekstraklasy byłaby w stanie zagwarantować 

kilkunasto-tysięczną lub chociażby kilku tysięczną frekwencję kibiców.  

 

Radny Marek Szczerbowski wyraził pogląd, że siatkówka na poziomie 

Ekstraklasy mogłaby przyciągnąć nawet 7 tysięcy kibiców do „Spodka”. 

 

Radny Jerzy Drynda w związku ze sporem o nazewnictwo rund, stwierdził, że 

zarówno Runda Grupowa, jak i Runda Kwalifikacyjna mają na celu wyłonienie 

finalistów. Radny zgadza się, że nie można zmieniać tekstu skonsultowanego  

z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Pan Radny stwierdził, że 

odpowiedzialnym za regulamin rozgrywek Mistrzostw Świata jest komisja 

sędziowska pracująca przy Polskim Związku Piłki Siatkowej. Skoro użyła ona  
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takiego sformułowania, to nie można tego zmieniać, szczególnie bez pisemnej 

konsultacji.  

 

Radna Ewa Kołodziej zauważyła, że miastu brakuje wizji promocji miasta 

poprzez sport, szczególnie rozwoju takiej  dyscypliny sportu jaką jest siatkówka. 

Brakuje w mieście drużyny, która na poziomie ogólnopolskim mogłaby 

regularnie rozgrywać mecze. Jeżeli nie zrobimy tego przy okazji organizacji 

Mistrzostw Świata, to kiedy.  

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że w § 2 wymienione zostały kwoty 

przeznaczone na poszczególne lata. Co jest ich podstawą. Czy istnieje 

możliwość uszczegółowienia tych kwot, aby wiedzieć konkretnie na co zostaną 

one przeznaczone. Ponadto Radny poprosił o przekazanie informacji na temat 

negocjacji prowadzonych obecnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zapisy projektu uchwały wynikają z 

rozmów z Prezesem Przedpełskim i pod zapisany harmonogram finansowy 

zostanie przygotowany konkretny plan działań.  

 

Radna Stanisława Wermińska zauważyła, że siatkówka na poziomie 

podstawowym jest w mieście promowana. Wysoki poziom reprezentują np. 

rozgrywki międzyszkolne. Wydaje się, że stanowi to także promocję tej 

dyscypliny sportu. Planowane w Katowicach Mistrzostwa Świata spowodują 

zapewne większe zainteresowanie tą dyscypliną sportu  i wyłonienie talentów. 

 

Radny Piotr Hyla zauważył, że promowanie rodzinnej siatkówki warte jest 

poparcia. Proponował już taki pomysł na Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. 

Stwierdził, że na wyższym, ponad szkolnym poziomie, nie ma już dalej gdzie 

grać, gdyż nie mamy w mieście siatkówki na poziomie Ekstraklasy i sportu 

kwalifikowanego. Dzieci, które dzisiaj bardzo dobrze grają w szkolnych 

rozgrywkach, następnie odchodzą do innych miast. Mamy tradycje 

zapoczątkowane przez drużyny siatkarskie: Górnika, Huty Baildon, czy też 

Kolejarza. Radny zauważył, że może warto skupić się na wybranych czterech 

dyscyplinach sportu np. piłce nożnej, hokeju, siatkówce i koszykówce,  

dofinansowywać je i promować poprzez nie także miasto Katowice.  

 

Radny Leszek Blacha stwierdził, że złudzeniem jest, iż nagle utworzymy na 

terenie miasta Ekstraklasę w siatkówce. Jastrzębska Spółka Węglowa 

przeznacza około 6 mln zł rocznie na utrzymanie klubu, podczas gdy cały 

budżet wynosi 10 mln zł. Przepadł w rozgrywkach nawet taki Klub jak 

„Płomień”, który miał bardzo poważnego sponsora. Miasta mogą 

współfinansować przedsięwzięcia sportowe, natomiast żadne nie utrzyma 

kosztów całego Klubu.  
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Radny Jerzy Drynda zauważył, że za wielkim sportem stoją pieniądze. Należy 

szukać sponsorów. Konieczne jest dokonanie wyboru czy wspierać sport 

młodzieżowy, czy też zająć się tylko klubami Ekstraklasy. Piłka siatkowa 

młodzieżowa rzeczywiście stoi w Katowicach na wysokim poziomie. Wyższy 

poziom rozgrywek wymaga dofinansowania, a wówczas zawodnicy sami się 

znajdą. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że intencją jego wypowiedzi nie była  

I - ligowa drużyna siatkarska, tylko to aby przy okazji Mistrzostw Świata w 

siatkówce wypromować także tę dyscyplinę sportu oraz przy okazji  także inne 

dyscypliny sportu w mieście.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku dalszych uwag 

oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1287/10/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1181/10). 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1288/10/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Pana  A B do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały nr 

LX/1239/10 Rady Miasta Katowice z dnia  21 czerwca 2010r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Katowice w związku 

z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o wykup  lokalu mieszkalnego. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1174/10). 

Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/ Uchwała nr LXIII/1289/10/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie wezwania 

Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice 

ZDROWE  OSIEDLA  do usunięcia  naruszenia prawa uchwałą Rady 

Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416587
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283416672
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283419610
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zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Meteorologów – Ceglana w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1179/10). 

Komisja Rozwoju  i Promocji Miasta zaopiniowała negatywnie projekt 

uchwały. 

 

Radny Adam Warzecha  zgłosił wniosek o udzielenie głosu Prezes 

Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice 

ZDROWE  OSIEDLA  Pani BB. 

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Katowice, w wyniku głosowania: 22 

głosy „za”, 3 głosy przeciwne i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Prezes Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta 

Katowice ZDROWE  OSIEDLA  Pani BaBastwierdziła, że „wniosek nie 

powinien być przez radnych rozpatrywany, gdyż sprawa jest w Prokuraturze 

Okręgowej. Zostały postawione zarzuty. Od Katowickiego Holdingu 

Węglowego ówczesny radny jako Stowarzyszenie „Brynów Park” zakupił  

działki za 11 mln zł. Tereny te w obowiązującym od 1997 roku Studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice zostały 

przeznaczone do celów rekreacyjno - sportowych. Zostały one następnie 

przekształcone na tereny mieszkaniowe i sprzedane za kwotę 114 mln zł. Taka 

sprawa nie może przejść bez echa.  

Co do opracowań, to jeżeli się takie zleca, to powinno się to czynić przez firmy i 

pracownie najwyższe rangą. Istnieje różnica pomiędzy definicją „jeziora” i 

„stawu”. Pani Baw rozdanym radnym przed sesją opracowaniu powołała się na 

opinię Pana P, który jest Dyrektorem Górnośląskiego Centrum Ochrony 

Przyrody. „W Województwie Śląskim jest tylko jedno jezioro, pozostałe są 

stawami, często powyrobiskowymi. Nie możemy bezkarnie zasypywać w 

Katowicach stawu, który ma czystą wodę, co zostało zbadane przez  SANEPID 

wrocławski i krakowski. Jest to  szczególnie ważne, gdyż występuje deficyt 

wody.  

Wydaje się pozwolenia na budowę, które zmieniają obraz miasta w sposób 

chaotyczny. Chociażby „Alpy’ Katowickie, które były pięknie 

zagospodarowane przez wojną, a obecnie nie ma na nie pomysłu.  

Na każdej katowickiej latarni widnieje dzisiaj logo „Katowice miastem 

ogrodów”. Gdzie te ogrody. Miasto nie ma przestrzeni publicznej oraz zieleni w 

centrum. Niszczenie zielonych terenów w centrum miasta jest niedopuszczalne. 

Znajdujemy się na drugim miejscu w niechlubnej statystyce w kraju jeżeli 

chodzi o zachorowania na raka. Nie chcemy mieszkać „na pustyni”.  

Dlaczego np. „Dębowe Tarasy” są niezamieszkałe, bo nie jest to dobra 

lokalizacja, podobnie Osiedle Książęce, gdzie estakada znajduje się na poziomie 
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pierwszego piętra. Ktoś wydał pozwolenie na budowę tych osiedli. Najprościej 

jest zająć tereny zielone, szczególnie te uzbrojone”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku dalszych uwag 

oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 7 głosach  

przeciwnych  i  6 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXIII/1290/10/ 

 

Punkt 27a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyłączenia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 

Katowicach niektórych rodzajów działalności. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1182/10). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały został 

dostosowany do znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, która 

dopuszcza prowadzenie i administrowanie cmentarzami.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1291/10/ 

 

Punkt 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016 roku przez miasto Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1184/10). 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Pan Michał Jędrzejek 
poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  poinformowała, że Dyrektor Biura ESK Pan 

Marek Zieliński złożył w dniu dzisiejszym w Ministerstwie Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego wniosek o ubieganie się miasta Katowice o tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zawarta jest w nim długofalowa prognoza 

finansowa dla realizacji tego wniosku. Projekt uchwały podaje kwoty 

finansowe, które zostaną przeznaczone w poszczególnych latach na projekt, 

promocję i utrzymanie Biura ESK. 

 

Radny Marek Szczerbowski zwrócił uwagę na fakt, że w perspektywie lat 

planuje się na to przedsięwzięcie wydatkować kwotę blisko 90 mln zł.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283419714
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283419714
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283419816
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W związku z tym zapytał jakimi kryteriami kierowano się przy planowaniu 

zapisanych w projekcie uchwały kwot. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że są one wynikiem pracy Rady Programowej 

i wytycznych szeroko konsultowanych ze specjalistami. Określono precyzyjnie 

zadania do realizacji. Kwota 4,5 mln złotych została zaplanowana na 

organizację imprez, które już od kilku lat wkomponowały się w kalendarz 

kulturalny miasta i będą kontynuowane w kolejnych latach. Kwota 1,1 mln 

złotych przeznaczona zostanie na promocję, kolejne  1,1 mln złotych na obsługę 

Biura ESK, w tym Biura Festiwalowego i  4,5 mln złotych na nowe inicjatywy, 

wpisane już do wniosku złożonego dzisiaj w Ministerstwie Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że w takim razie nic nie stoi na 

przeszkodzie aby taki harmonogram wydatków wraz z realizowanymi zadaniami 

oraz efektem pracy Zespołu Programowego przedstawić radnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok poprosił, żeby pozwolić ocenić złożony wniosek przez 

Jurorów. Ich wynik poznamy po I etapie. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała na ile dzisiejsza uchwała Rady Miasta będzie 

miała wpływ na zwiększenie szans miasta w jego ubieganiu się o tytuł  ESK 

2016. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zapewne ma znaczenie. Jednym z 

kryteriów oceny wniosku jest to, czy miasto ma determinację w prowadzeniu 

pewnych przedsięwzięć kulturalnych, bez względu na to, czy uzyska tytuł, czy 

też nie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku dalszych uwag 

oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1292/10/ 

 

Punkt 27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizowania  

oraz współfinansowania znaczących dla miasta Katowice wydarzeń 

kulturalnych. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1185/10). 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu Pan Michał Jędrzejek 
poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283419924
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że projekt uchwały stanowi 

czytelny sygnał, iż miasto zamierza kontynuować współfinansowanie ważnych 

wydarzeń kulturalnych bez względu na przebieg projektu Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016. Są to ważne dla miasta wydarzenia festiwalowe, które na stałe 

wpisują się w obraz miasta. 

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że dobrą inicjatywą jest poparcie dziewięciu  

największych imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Dodał 

jednak, że wątpliwości budzi brak precyzji co do wskazania konkretnych kwot 

na poszczególne imprezy. Nie wiadomo czy np. od lat związana z Katowicami 

„Rawa Blues  Festival” będzie otrzymywała mniejsze środki od „OFF 

Festivalu”,  zapożyczonego dopiero od tego roku od Mysłowic. Nie chodzi więc 

o zasadność podjęcia projektu uchwały, tylko o zbyt małą precyzję w jej ujęciu.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że nie chodzi o zasadę, tylko o szczegóły 

projektu uchwały. Osobiście żałuje, że na liście wymienionych wydarzeń 

kulturalnych zabrakło np. Festiwalu Filmów Kultowych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku dalszych uwag 

oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXIII/1293/10/ 

 

Punkt 27d/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej 

przy ul. Adamskiego 3 w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1186/10). 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że żadna 

Komisja Rady nie opiniowała projektu uchwały. 

  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały ma na celu 

uporządkowanie spraw własnościowych oraz spełnienie wymogów działki 

budowlanej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1294/10/ 

 

Punkt 28 

Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420030
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420030
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420167
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana JeKr 

i Pani O S - Król na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice   

i Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1165/10). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXIII/1295/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana GrS na bezczynność 

Prezydenta Miasta Katowice w zakresie przywrócenia funkcji parkingów 

ogólnodostępnych w miejsce dotychczasowych placów manewrowych przy 

ulicy Granicznej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1170/10). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXIII/1296/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D Psna 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1171/10). 

Komisja Skarbu  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXIII/1297/10/ 

 

Punkt 29 Interpelacje . 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że w trakcie 

LXII sesji Rady Miasta Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Ewy Kołodziej  w sprawie uruchomienia dodatkowego połączenia 

autobusowego pomiędzy dzielnicami Piotrowice – Brynów w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Józefa Kocurka  z dnia 

05.08.2010 r. 

2/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie likwidacji lub zmiany lokalizacji 

Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 13.08.2010r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420438
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420721
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1283420931
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3/ radnego Jerzego Dryndy w sprawie: 

3.1. wykonania remontu podwórka przy ul. 1 Maja 44a (wejście od ulicy 

Łokietka). 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

03.08.2010 r. 

3.2. usunięcia dziury w chodniku przy ul. Lubiny w Katowicach-Brynowie. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

11.08.2010 r. 

4/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie powołania Kodeksu Etyki 

Pracowników Urzędu Miasta Katowice. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 11.08.2010r. 

5/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie:  

5.1. stworzenia możliwości dokonywania zabiegów iniekcji w soboty i niedziele 

w dzielnicy Szopienice. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

16.08.2010 r. 

5.2. rozwiązania problemu parkujących samochodów na ciągu komunikacji 

pieszej i rowerowej przy ul. Karliczka w dzielnicy Giszowiec. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

12.08.2010 r. 

5.3. utworzenia szutrowego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 

Górniczego Dorobku w dzielnicy Nikiszowiec. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

12.08.2010 r. 

6/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania prac porządkujących 

zieleńce na terenie dzielnicy Murcki. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

13.08.2010 r. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące  interpelacje radnych:  

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozpatrzenia możliwości postawienia 

ławek w dzielnicy Podlesie w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

23.08.2010 r. 

2/ radnego Stefana Gierlotki  w sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej w 

ul. Policyjnej w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

11.08.2010 r. 

3/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie:  

3.1. przedsiębiorców zmuszonych do zamknięcia lub przeniesienia działalności 

w wyniku przebudowy Placu Szewczyka. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

16.08.2010 r. 
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3.2. wyłożenia chodnika pomiędzy dwoma przystankami na pętli tramwajowej 

na ulicy Słonecznej w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

17.08.2010 r. 

4/ radnej Magdaleny Wieczorek : 

4.1. wniosek - w sprawie przyspieszenia prac remontowych w Środowiskowym 

Klubie Wędkarsko – Wodniackim „Maroko” na Osiedlu Tysiąclecia. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

05.08.2010 r. 

4.2. wniosek - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

2011 na budowę/zaadoptowanie budynku Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu 

Witosa. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

12.08.2010 r. 

4.3. wniosek – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

2011 na remont okien i elewacji budynku (od strony boiska) IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Gen. Maczka w Katowicach. 

4.4. interpelacja w sprawie remontu drogi przeciwpożarowej za byłym Hotelem 

Silesia. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

23.08.2010 r. 

5/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

5.1. upamiętnienia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku na 

Muchowcu dnia 20 czerwca 1983 roku. 

Odpowiedź  Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyny Siejnej z dnia 

24.08.2010 r. 

5.2. przejść dla pieszych i progów zwalniających na ul. Michała Ossowskiego na 

Osiedlu Witosa. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Józefa Kocurka  z dnia 

23.08.2010 r. 

6/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie radykalnego egzekwowania przez 

Policję i Straż Miejską znaków drogowych ustawionych na Osiedlu Giszowiec. 

7/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

7.1. zabezpieczenia możliwości komunikacyjnych mieszkańcom Muchowca 

podczas OFF Festiwal. 

7.2. możliwości ustawienia kontenerów na odpady na ulicy Tylnej Mariackiej na 

potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mariacka 1, 1A. 

8/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

8.1. podjęcia skutecznej interwencji i zamknięcia nowopowstałego punktu 

sprzedaży dopalaczy na ulicy Hetmańskiej. 

8.2. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci podopiecznych MOPS. 

9/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

9.1. zdyscyplinowania klientów Ghost Pubu przy ulicy Jasnej w Katowicach. 
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9.2. uporządkowania drogi konduktów pogrzebowych z kościoła św. Jana i 

Pawła Męczenników na cmentarz w dzielnicy Dąb. 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnej Haliny Kańtoch w sprawie zmiany organizacji ruchu w okolicy ulic: 

1-go Maja, Jerzego Dudy-Gracza, Warszawskiej, Damrota i Górniczej, 

2/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie tablicy upamiętniającej 

katowicki „Torkat”, 

3/ radnego Marcina Krupy – wnioski- w sprawie: 

3.1. przycinki drzew na nowo powstającej „strefie aktywności rodzinnej” przy 

ulicy Wojska Polskiego w Katowicach- Piotrowicach, 

3.2. reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Kostki 

Napierskiego. 

4/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie naprawy kanalizacji deszczowej 

w rejonie budynków przy ulicy Piastów 7 i 9 na Osiedlu Tysiąclecia w 

Katowicach,  

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

5.1. prześwietlenia i przycięcia wysokich drzew, wycięcia suchej topoli, 

rosnących na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kłodnickiej, na wysokości 

budynku nr 7 przy ul. Kłodnickiej, 

5.2. uzasadnienia wydania pozwolenia na działalność „Sklepu Wytrawnego 

Kolekcjonera – Brylant”, przy ul. Piotrowickiej 40, 

5.3. wyjaśnienia i usunięcia nadmiernego hałasu, powodowanego pracą 

transformatora zasilającego oświetlenie uliczne, ulice Kłodnicką, Kościuszki i 

przyległe, 

5.4. wyjaśnień dotyczących oddziaływania zainstalowanych na drogach progów 

zwalniających, 

5.5. utworzenia małego zespołu sportowo-rekreacyjnego, z mini placem zabaw, 

w Starym Panewniku, 

6/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

6.1.remontu chodnika przy ulicy Sowińskiego 13-15, 

6.2. położenia nawierzchni na ulicy Karbowej znajdującej się na Osiedlu im. I.J. 

Paderewskiego, 

6.3. oświetlenia na osiedlu im. I.J. Paderewskiego przy Dolinie Trzech Stawów, 

7/ radnej Marzeny Sontag w sprawie: 

7.1. podjęcia działań zmierzających do zabudowy tzw. progu zwalniającego na 

ul. Grzyśki, 

7.2 wycięcia krzewów wzdłuż chodnika przy ul. Rzepakowej, 

8/ radnego Jerzego Dryndy w sprawie: 

8.1. podlewania roślin- iglaków wystawionych na ul. Stawowej, 

8.2. modernizacji i remontu szkolnego boiska – utworzenia kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego przy XV L.O. w Katowicach, 

8.3. umożliwienia kupcom z ul. 3 Maja i Stawowej dowozu towaru w sytuacjach 

wyjątkowych w godzinach objętych zakazem, 
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8.4. zakazu naklejania ulotek na budynkach, drzwiach i poręczach, 

9/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

9.1. dokonania naprawy zniszczeń miejscowych nawierzchni ul. Morawa  

i Bednorza, 

9.2. umieszczenia fotoradaru w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej 

        nr 44, 

9.3. usunięcia powalonych drzew przy ulicy Morawa ( tzw. teren Kuca).  

 

Punkt 30 Zapytania radnych. 

Radna Halina Kańtoch nawiązała do sprawy oświadczeń majątkowych.  

Z pisma rozdanego radnym przed sesją wynika, że będzie je można składać 

Przewodniczącemu Rady Miasta tylko w jeden dzień, tj. 13 września br. 

Zapytała czy radni mają przynieść jakieś dodatkowe zaświadczenia o 

 udokumentowanych zarobkach z zakładu pracy.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  wyjaśnił, że oświadczenia 

składa się na dzień 12 września br. i na tę datę radni powinni dokonać 

stosownych obliczeń. Oświadczenia można składać osobiście lub wysłać pocztą 

tylko w dniu 13 września br.  

Radna Halina Kańtoch zapytała o Rów Wełnowiecki. Został on zdewastowany 

w związku z budową ulicy Stęślickiego. Okrojono jego dużą część. 

Wielokrotnie sprawa była poruszana w trakcie Komisji Ochrony Zdrowia  

i Środowiska. Istniały już nawet plany zagospodarowania tego terenu.  

Radna zapytała o to, z jakiego powodu temat został obecnie wywołany przez 

prasę. Według zapowiedzi miał to być teren rekreacyjny dla dzielnicy Koszutka. 

Radna poprosiła Pana Prezydenta o wyjaśnienie sprawy. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w istocie został przygotowany projekt, 

który był inicjatywą obywatelską. Został on poddany szerokiej konsultacji.  

W oparciu o ustalone założenia przystąpiono do projektowania 

zagospodarowania tego terenu. Ogłoszono przetarg na jego realizację, 

zabezpieczono środki finansowe i wówczas projekt oprotestowała inna grupa 

społeczna, która była przeciwna m.in. wybudowaniu boisk na tym terenie.  

W wyniku tych perturbacji oraz publikacji prasowych zostały wstrzymane 

roboty budowlane. Obecnie porównywane są oba zaproponowane projekty, tak 

aby można było wypracować wspólny kompromis w sprawie i dokończyć 

rozpoczęte już prace. Jeżeli nie będzie to możliwe, to może nawet zajść 

konieczność wypłaty odszkodowań i odstąpienie od realizacji zadania.  

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że już osiem lat temu przedstawiła 

propozycję zagospodarowania tego terenu, jeszcze zanim pojawiła się 

propozycja grupy obywatelskiej. Radna poprosiła o przygotowanie dla 

członków Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, która także zajmowała się tą 

sprawą, informacji na temat projektów dwóch przeciwstawnych propozycji 

zagospodarowania wspomnianego terenu przedstawionych przez wymienione 

przez Pana Prezydenta grupy obywatelskie.  



 26 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się przedłożyć te propozycje. 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że nie jest respektowany zakaz palenia  

w miejscach publicznych. Obowiązuje uchwała Rady Miasta, która nie jest 

przestrzegana.  

Ponadto Radna wspomniała o zalaniach, jakie miały miejsce przy ul. 

Iłłakowiczówny. Woda zalewa tam odpływy i mieszkańcy już kilkakrotnie nie 

byli w stanie dostać się do swoich budynków. Podobno interwencje w KZGM 

nie odnoszą żadnych skutków. Radna poprosiła o interwencję.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o ul. Polną na Osiedlu Paderewskiego, 

konkretnie o działki nr 13 i 14. Zostały one oddane w użytkowanie wieczyste 

jako działki 12,15,16 i 20. Zarządza nimi „Projekt Echo 30”. Radna zapytała w 

jaki sposób działki te będą zagospodarowane oraz czy teren będzie cyklicznie 

koszony, gdyż w bieżącym roku zostało wykonane tylko jedno koszenie trawy. 

Drugie pytanie dotyczyło terenów zlokalizowanych przy ekranach akustycznych 

znajdujących się wzdłuż ulicy Sowińskiego. Radna zapytała o plany dotyczące 

zagospodarowania działek oznaczonych  numerami od  13 do 44.  

Kolejne pytanie dotyczyło parkingów przy ulicy Dworcowej. W związku  

z ograniczeniami w ruchu na tym terenie i planowaną przebudową dworca, nie 

można obecnie parkować samochodów u zbiegu ulicy Dworcowej i Św. Jana, 

ograniczonej obecnie zakazem zatrzymywania pojazdów. Radna zapytała czy 

nie można spowodować aby w tym miejscu można było parkować.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że wymienione przez Radną działki na 

Osiedlu Paderewskiego są własnością grupy „Echo Investment”. Przygotowuje 

ona od kilku lat projekt inwestycyjny, uzgadnia układ komunikacyjny  

z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz miastem Katowice. 

Prezydent zobowiązał się przedłożyć tę propozycję Pani Radnej.  

Co do drugiego pytania, czyli przeznaczenia terenów znajdujących się w obrębie 

działek o numerach od 13 do 44, to Prezydent zobowiązał się udzielić 

odpowiedzi na piśmie.  

Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w centrum, to mają one powstać m.in. na 

obecnej „Tylnej Mariackiej”, która jest w trakcie modernizacji. Prezydent 

zobowiązał się zbadać sprawę możliwości parkowania we wskazanym przez 

Radną miejscu, przy zbiegu ulicy Dworcowej i Św. Jana i udzielić pisemnej 

odpowiedzi.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał o rewitalizację Doliny  Rzeki  Ślepiotki,  

a konkretnie rewizję „dzikich wylotów kanalizacji”. Radny poprosił  

o informację czy „dzikie wyloty” zostały usunięte, czy pojawiły się nowe  

i zasugerował skonsultowanie sprawy z Głównym Instytutem Górnictwa, który 

wypowiadał się już raz w omawianej sprawie.  
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Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o losy stadionu znajdującego się na 

Muchowcu, który miał być centrum lekkoatletycznym. Otwierano go  

w obecności m.in. Ireny Szewińskiej. Od kilkunastu lat stoi on niewykorzystany, 

niszczeje. Jest to obecnie teren prywatny, ale coś z nim należy zrobić.  

Kolejny poruszony przez Radnego problem, to sprawa remontu ulicy 

Warszawskiej,  który „ciągnie się w nieskończoność”. Obecne zwężenia oraz 

wysepki tramwajowe powodują zakłócenia  w płynności komunikacyjnej.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że teren boiska jest terenem prywatnym. Co 

do przebudowy ul. Warszawskiej, to remont nie jest zakończony. Obecnie 

realizowany jest projekt drogowy w koordynacji ze Spółką „Tramwaje Śląskie”. 

Dotychczasowe prace związane były z przebudową torowiska. Docelowo będzie 

preferencja dla ruchu tramwajowego i z tego powodu planuje się powstanie 

centrów przesiadkowych na Zawodziu, tak aby zmniejszyć ruch samochodowy 

w centrum miasta. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy będzie zainstalowana wiata 

przystankowa na przystankach autobusowych na Załężu, przy Domu Kultury, po 

obu stronach ulicy Jana Pawła II. Obsługują one m.in. linie 7 i 238. Ponadto 

Radny zapytał o przeznaczenie terenu znajdującego się pomiędzy ul. Ułańską  

i ul. Chorzowską obok pawilonu handlowego „ALDI”. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Marek Szczerbowski nawiązał do udzielonej mu odpowiedzi na 

interpelację, którą otrzymał w czerwcu br. Dotyczyła ona harmonogramu prac 

związanych z przebudową centrum. Podobno jest on nieaktualny. Radny zapytał 

więc o aktualny harmonogram i poprosił o jego przedłożenie. 

Ponadto nawiązał do informacji dotyczącej „Akcji Lato 2010”. W gazecie 

„Nasze Katowice” podano informację, że można bezpłatnie korzystać z boiska 

piłkarskiego na „Bugli”, podczas gdy nikt nie zwrócił uwagi, że aby z tego 

boiska skorzystać, należy zakupić bilet na basen. Podano tam również 

informację, że zajęcia na siłowni do lat 16 są bezpłatne, podczas gdy regulamin 

zabrania korzystania z siłowni osobom poniżej lat 16. Radny poprosił  

o zwrócenie uwagi na te zapisy. 

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że wspomniane przez Radnego zapisy 

zostaną sprawdzone i ewentualnie skorygowane. Co do harmonogramu prac  

w centrum miasta, to jest pewne opóźnienie. Według oświadczenia 

projektantów, projekt budowlany przygotowany do złożenia go w celu ubiegania 

się o pozwolenie na budowę ma być gotowy w listopadzie br., a projekty 

wykonawcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Prezydent zobowiązał się 

udzielić szerszej odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz  nawiązał do pytania postawionego przez Radnego 

Andrzeja Zydorowicza, a dotyczącego stadionu lekkoatletycznego na 
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Muchowcu. Według opinii Radnego, nie stanowi odpowiedzi stwierdzenie, że 

teren jest własnością prywatną. Radny zapytał jakie działania zostały podjęte 

aby zmienić obecnie istniejący tam stan rzeczy.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o postęp prac w zakresie realizacji 

obwodnicy pn.-zach. dla dzielnicy Panewniki. Odbyły się spotkania w tym 

temacie i mieszkańcy wielu powstających na tym terenie osiedli poruszali 

potrzebę powstania takiej inwestycji w związku z istniejącym obecnie paraliżem 

komunikacyjnym, szczególnie  w godzinach szczytu komunikacyjnego. 

Ponadto Radna zapytała o brak mapek rowerowych na tablicach ogłoszeń  

i poprosiła o ich uzupełnienie, tam gdzie ich brak oraz uaktualnienie tych, które 

tego wymagają.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że mapki rowerowe zostaną uzupełnione. Co 

do tematu obwodnicy, stwierdził, że dotychczasowe prace dotyczyły dyskusji 

związanej z zapisami związanymi z projektowaniem Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Nie było 

mowy o projektowaniu, a tym bardziej o realizacji obwodnicy. Mieszkańcy nie 

zaakceptowali koncepcji zaproponowanej przez Biuro Rozwoju Regionu.  

W konsekwencji spotkania z mieszkańcami zaproponowano inny przebieg 

drogi. Ostatecznie jest szansa, że do Studium zapisany zostanie wariant 

akceptowany przez mieszkańców, co będzie podstawą prac inwestycyjnych. Nie 

nastąpi to zapewne szybko, dlatego, że  inwestycja ta planowana jest także na 

terenie miast ościennych, takich jak Ruda Śląska i Chorzów. Kończy się obecnie 

opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego dla drogi DK 81, której 

koszt wykonania szacuje się na 1 mld zł. Nie ma szans na rozpoczęcie tak 

kosztownej inwestycji ze względu na już gotowe do realizacji inne inwestycje 

związane z przebudową centrum, w tym: Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 

przebudowa centrum komunikacyjnego na terenach po byłej Kopalni 

„Katowice” oraz przebudowa obszaru Rondo-Rynek. 

 

Punkt 31 Komunikaty i wolne wnioski.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński poinformował, że w dniu 13 

września br odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, która 

planowana jest w Muzeum Historii Katowic, o godz. 13.00 przy ulicy Ks.  

J. Szafranka 9. Sesja poświęcona będzie 145 rocznicy uzyskania praw miejskich 

przez miasto Katowice, 650-leciu istnienia Ligoty, Bogucic, Załęża i Szopienic 

oraz 430-leciu istnienia Panewnik. 

Prowadzący obrady poinformował także, że oświadczenia majątkowe radni będą 

składać w dniu 13 września br. u Przewodniczącego Rady Miasta Katowice  

w godzinach od 8.00 do 12.30. 
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Przekazał także informację, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia Wspierania 

Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice ZDROWE OSIEDLA z 30.08.2010r. 

z prośbą o udzielenie głosu Pani Prezes w sprawie przyjęcia protokołu z sesji 

Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2010r. oraz rozpatrzenia projektu uchwały 

rozpatrywanego na dzisiejszej sesji w punkcie 27. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński stwierdził, że co do drugiej 

sprawy, to Pani Prezes B zabierała głos w punkcie 27 porządku obrad, natomiast 

co do protokołu z sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2010r., to został on już 

przez radnych przyjęty na poprzedniej sesji w dniu 26 lipca 2010r., w związku z 

tym na obecnym etapie nie można wnosić do niego uwag oraz  zgłoszeń.  

 

Radny Adam Warzecha co do oświadczeń majątkowych, zapytał czy należy w 

nich wpisać kwotę diet przed, czy po opodatkowaniu. Dobrze aby radni 

otrzymali takie zestawienia z Urzędu Miasta. Ponadto zaproponował aby ze 

względu na to, że 13 września odbędzie się uroczysta sesja Rady przy ulicy 

Szafranka, można było także tam składać Przewodniczącemu  Rady 

oświadczenia majątkowe.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński stwierdził, że co do miejsca 

składania, to nie może decydować za Przewodniczącego Forajtera. Co do 

wydania zaświadczeń radnym, to uważa, że będzie to możliwe do zrealizowania.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że zaświadczenia na temat 

otrzymywanych przez radnych diet uwzględniać muszą także miesiąc sierpień 

br. Poprosił o przygotowanie takich zaświadczeń przez Urząd Miasta.  

 

Radna Bożena Rojewska zauważyła, że składane corocznie przez radnych 

oświadczenia majątkowe zawierają informację o ich zarobkach na dzień 31 

grudnia każdego roku i dołączony jest do nich PIT. Jeżeli obecnie dzień 

oświadczeń został określony na dzień 12 września br., to radni powinni 

otrzymać stosowne zaświadczenie, gdyż nie będą dysponować PIT-em.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  stwierdził, że ma to być 

wyliczenie według dochodów obliczonych przez radnych.  

 

Radna Halina Kańtoch  stwierdziła że można sobie samemu obliczyć dochody 

według stanu obecnego, obejmującego okres od stycznia do 12 września br.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jeżeli mają to być udokumentowane 

dochody, to nie można tego robić „na oko”. Ostatnie udokumentowane dochody 

posiadane przez radnych to te na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Zaapelował 

aby to sprawdzić i poinformować radnych.  
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Radny Jerzy Paluchiewicz zaproponował aby podać kwoty netto, gdyż trudno 

będzie o zaświadczenia z zakładów pracy.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała i zaprosiła na katowickie 

dożynki, które odbędą się  w dzielnicy Podlesie w dniu 5 września br.  

 

Punkt 32 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Wiceprzewodniczący Rady Marek 

Chmieliński zamknął obrady LXIII sesji Rady Miasta Katowice V kadencji  

o godz. 16.50.                                                                              

                                                                              

                                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                       Wiceprzewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                           Marek Chmieliński  


