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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXV sesji. 

 

Data sesji:  27  września 2010 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.55. 

Numery podjętych uchwał: LXV/1298/10 – LXV/1331/10 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: radny Andrzej Zydorowicz i radny Leszek Blacha  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz 

                                                    i sekretarze sesji  

                                                     

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1. Helena Hrapkiewicz  

2. Michał Jędrzejek  

3. Halina Kańtoch  

4. Józef Zawadzki  
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Porządek obrad LXV  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 LXIII i LXIV 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy pomiędzy miastem 

Katowice ( Rzeczpospolita Polska) i  miastem Donieck ( Ukraina)  

( PU/1197/10).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice „ul. Białobrzeska” ( PU/1198/10).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Piastów Śląskich” 

(PU/1206/10).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Zesłańców Sybiru”  

( PU/1207/10).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Park Powstańców Śląskich”  

( PU/1208/10).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw placom 

położonym na terenie miasta Katowice ( Park Wełnowiecki, Park Zadole, 

Park Murckowski) ( PU/1209/10).  

13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum nr 18 w 

        Katowicach imienia Józefa Nowary ( PU/1223/10).  

14. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyznania 

najemcom lokali użytkowych położonych w nieruchomości 

zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8, prawa 

pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych przez nich lokali  ( PU/1194/10 i  

PU/1194a/10). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Katowice programu „Nas troje i więcej” ( PU/1187/10 i 

PU/1187a/10).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2010roku” 

oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, wobec których miasto pełni funkcję organu 
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tworzącego za I półrocze 2010roku” ( PU/1188/10).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu 

budżetowego działającego pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów 

Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach w celu jego przekształcenia w 

jednostkę budżetową ( PU/1195/10).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach  

( PU/1196/10).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia 

Alzheimerowskiego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 

Wilczewskiego 5 ( dz. Nr 250/2, 250/3, 289/1 i 290/2) ( PU/1199/10).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice za rok 2010 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków ( PU/1189/10).  

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 

Spółki z ograniczona odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w 

postaci kotłowni węglowej wraz z urządzeniami ( PU/1192/10).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia 

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach  

( PU/1200/10). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze ( PU/1201/10).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ( PU/1202/10).  

25. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu wykonania za 8 miesięcy 

inwestycji i remontów przewidzianych na rok 2010 ( PU/1203/10). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 

Katowicach „Teraz my!” na 2010r. ( PU/1210/10).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2010r.”  

( PU/1211/10).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2010r.”  

( PU/1212/10).   

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2010r.  
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( PU/1213/10). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech pojazdów na 

własność miasta Katowice ( PU/1214/10).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”  

( PU/1190/10).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w 

ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych „Prymus” ( PU/1191/10).   

32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego  

         Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( PU/1215/10). 

32b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w  

         nabyciu 10 lokali użytkowych garaży ich najemcom lub dzierżawcom  

         wraz  ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów  

         w  gruncie ( PU/1217/10). 

32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w  

        budżecie  miasta Katowice na 2010r. ( PU/1218/10).  

32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta  

        Katowice odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach  

        pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia  

        wyborów do Rady Miasta Katowice zarządzonych na  dzień 21 listopada  

       2010r. ( PU/1219/10). 

32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

        w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

        Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”( PU/1220/10). 

32f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału  

        zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

        Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu  

        pieniężnego  ( PU/1222/10).  

32g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych  

        przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Górnośląskiego  

             Związku Metropolitalnego ( PU/1224/10).  

33. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej ( PU/1193/10).  

- skargi Państwa P i  T H ( PU/1205/10) 

34. Interpelacje radnych. 

35. Zapytania radnych. 

36. Komunikaty i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad  

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXV sesji Rady Miasta 

Katowice. 

Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych radnych, Prezydenta Piotra 

Uszoka, Wiceprezydent Krystynę Siejną, 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 obecnego na sesji Komendanta Miejskiego 

Policji – młodszego inspektora Pana Dariusza Augustyniaka. 

Przewodniczący Rady  stwierdził na podstawie listy obecności, prawomocność 

obrad (kworum). 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych:  

1/ radnego Andrzeja Zydorowicza   

2/ radnego Leszka  Blachę 

Rada Miasta Katowice w drodze głosowania,  przy 19 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 19 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Miasta  Katowice.  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły  z  LXIII i LXIV  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 LXIII sesji pod głosowanie.  

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

22 głosach „za”.  

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

projekt protokołu z LXIV sesji pod głosowanie.  

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

21 głosach „za”, braku sprzeciwu  i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. 

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

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

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

porządku obrad  polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

Gimnazjum nr 18 w Katowicach imienia Józefa Nowary ( PU/1223/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Rada Pedagogiczna, Rada 

Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 18 w Katowicach 

wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie Szkole imienia Józefa Nowary. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

2/ dopisaniu punktu 32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( PU/1215/10). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 125 

poz. 842), w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXI/1444/06 Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach, zachodzi konieczność wprowadzenia 

zmiany w § 5 pkt 3) polegającej na dodaniu ppkt g) dotyczącego prowadzenia 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

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

3/ dopisaniu punktu 32b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 10 lokali użytkowych garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze  sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie ( PU/1217/10). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że najemcy 8 lokali użytkowych – 

garaży oraz dzierżawcy 2 lokali użytkowych - garaży stanowiących własność 

Miasta Katowice, zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Garaże te objęte są 

umowami najmu oraz dzierżawy zawartymi na czas nieokreślony. Realizacja 

ww. sposobu zadysponowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami wymaga uzyskania 

zgody Rady Miasta Katowice, w zakresie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

najemcom lub dzierżawcom. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi sprzedaż lub 

oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

4/ dopisaniu punktu 32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010r. ( PU/1218/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w związku z końcem roku 

następuje zamknięcie pewnych zadań finansowych. Zmiany budżetu wynikają 

także z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie 



  

 7 

Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki współfinansowanego dotacją  

z budżetu państwa.  

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

5/ dopisaniu punktu 32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w 

szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla  

przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Katowice zarządzonych na   dzień 

21 listopada 2010r. ( PU/1219/10). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w związku z zarządzeniem na  

dzień 21 listopada 2010 r. wyborów samorządowych zachodzi potrzeba 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w katowickich szpitalach, 

zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym (przepisy prawa 

wyborczego nie zaliczają tego typu obwodów do stałych obwodów głosowania; 

należy je tworzyć dla każdych wyborów z osobna). 

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

6/ dopisaniu punktu 32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” 

 ( PU/1220/10). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zgodnie z przepisem art. 39  

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej      

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), do kompetencji rady społecznej  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy uchwalanie statutu zakładu oraz 

wszelkich zmian w nim dokonywanych i przedkładanie ich  do zatwierdzenia 

organowi, który utworzył zakład. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia" 

uchwaliła zmiany w Statucie SP ZLA podejmując w tym celu stosowną uchwalę 

Nr H/2010 z dnia 07.04.2010 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia", w której wnosi do Rady Miasta Katowice o ich zatwierdzenie.  

W związku z restrukturyzacją SP ZLA zasadnym było dokonanie zmian  

reorganizacyjnych pionu zarządzającego Zakładu poprzez powierzenie pionu  

finansowo - księgowego osobie na stanowisku Głównego Księgowego,  

natomiast zarządzanie Zakładem powierzono Dyrektorowi, który kieruje nim 

przy pomocy dwóch Zastępców, tj.: Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Z-cy 

Dyrektora ds. Administracyjnych i Pielęgniarstwa. 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku  

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

7/ dopisaniu punktu 32f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału  zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez  wniesienie 

wkładu pieniężnego ( PU/1222/10).  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dotychczasowy kapitał 

zakładowy Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 147.309.500,00 zł. Miasto Katowice 

zawarło ze Spółką umowę o współdziałaniu w zakresie zaspokajania niektórych 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Katowic. Strony ww. 

umowy między innymi oświadczyły, że będą współpracować w celu poszerzania 

możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Katowic. Przedmiotowe 

podwyższenie kapitału ma na celu finansowanie potrzeb inwestycyjnych Spółki. 

Kwota, o której tu mowa, zostanie pokryta ze środków zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie Miasta Katowice na 2010r. W zamian za wniesiony wkład 

Miasto Katowice obejmie 32.000 udziałów o wartości po 500,00zł każdy. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

8/ dopisaniu punktu 32g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

wyznaczenia  dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia  

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ( PU/1224/10).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że w dniu 6 września 2010r.  

rezygnację ze stanowiska Wiceprezydenta Miasta Katowice złożył Pan    

Arkadiusz Godlewski, który uchwałą Nr XIII/262/07 z dnia 30 lipca 2007r.  

w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do  

Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, został  wyznaczony 

na jednego z przedstawicieli miasta Katowice w Zgromadzeniu GZM. Mając na 

uwadze zachowanie ciągłości realizacji zadań statutowych Związku, ponownie 

zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta Katowice, 

wyznaczającej dodatkowych przedstawicieli miasta Katowic do Zgromadzenia 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, uchylającej jednocześnie 

dotychczasową uchwałę w tej sprawie.  

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że po punkcie 13 a/ planuje przerwę  

w obradach.  

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności w 

okresie międzysesyjnym wraz z informacjami dotyczącymi:  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od  25 sierpnia  do  23  września 2010r.  

/ Sprawozdanie Prezydenta  – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Piotr Hyla w związku z przedstawioną wizualizacją stadionu przy ul. 

Bukowej zapytał czy projekt jest ostateczny i czy planuje się jeszcze konsultacje 

z kibicami. Jeżeli jest to ostateczna koncepcja stadionu, to kiedy nastąpi 

procedura przetargowa na budowę i kiedy planuje się zakończenie inwestycji. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby 
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dyskutować nad projektem, jednak prace są już zaawansowane. Nie uzyskano 

jeszcze pozwolenia na budowę ze względu na nieuregulowane sprawy 

własnościowe. W bieżącym roku planuje się wyburzenie oraz ogłoszenie 

przetargu na budowę trybuny północnej. Pozostałe prace będą możliwe po 

uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jaki jest przewidziany program 

funkcjonalno-użytkowy dla tego obiektu. Ponadto jaki jest planowany 

harmonogram realizacji inwestycji, uwzględniający analizę ryzyka, 

wynikającego z konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości. Ponadto 

zapytał  jaki jest planowany koszt inwestycji.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że planowany koszt to około 120 mln zł. Co 

do harmonogramu, to jak już było wspomniane, planuje się wyburzenie trybuny 

północnej, gdyż nie ma tam problemów natury prawnej. Jeżeli chodzi o przetarg, 

to będzie on rozpisany zapewne w przyszłym roku.  

 

Radny Dawid Kostempski zapytał o planowaną infrastrukturę przed 

stadionem. Na wizualizacji widać kilkanaście samochodów, co przy 

planowanych miejscach siedzących na stadionie ( około 16 tys. ) zupełnie nie 

koreluje z zabezpieczonymi miejscami parkingowymi. W związku z tym Radny 

zapytał ile miejsc parkingowych planuje się w projekcie.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby sprawę stadionu przełożyć na 

posiedzenie Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu dlatego, że przeciąganie tej 

sprawy na sesji Rady, bez posiadania odpowiednich materiałów, wydaje się na 

tę chwilę przedwczesne. Zaapelował o zakończenie dyskusji. Stwierdził, że 

poprosi Przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu o to aby na 

najbliższym posiedzeniu sprawę omówić.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że w obrębie 1,5 - 3 km istnieje możliwość 

zabezpieczenia 9 tys. miejsc parkingowych. Obecnie w ramach posiadanych 

tytułów prawnych zapewniono 345 miejsc parkingowych oraz 16 miejsc 

parkingowych dla autobusów.   

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał czy wiadomo coś o sprzedanej działce, 

znajdującej się przy ul. Fredry. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że musiałby wiedzieć o jaką działkę pyta 

Radny. Poprosił o złożenie przez Radnego konkretnego pytania na piśmie.  

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że nie jest to pilne i wyjaśni to kiedyś, przy 

okazji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o ogólne zasady programu funkcjonalno-

użytkowego, który powinien stanowić podstawę prac projektowych,  tzn. do 
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czego stadion będzie służył oraz czy będzie to tylko stadion piłkarski.   

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że będzie to stadion piłkarski, co było 

konsultowane z kibicami. Intencją dzisiejszej wizualizacji nie jest dyskusja 

merytoryczna, tylko poinformowanie Rady Miasta o złożeniu projektu do 

uzyskania pozwolenia budowlanego. Dyskusje szczegółowe powinny się 

natomiast odbywać na komisjach.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał o oficjalne spotkanie Pana Prezydenta ze 

stowarzyszeniem kibiców, które nie uczestniczyło w żadnych rozmowach 

dotyczących sprawy przebudowy stadionu. Zapytał także czy jeżeli jest jeszcze 

na to czas, to jeżeli Stowarzyszenie kibiców „SK 1964” wystąpi o robocze 

spotkanie z Prezydentem, czy Pan Prezydent ich przyjmie.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że są właściwi Naczelnicy w Urzędzie Miasta, 

z którymi także sprawę można omawiać. Jest to tym bardziej uzasadnione, że  

z czterech dotychczasowych Wiceprezydentów, pracuje obecnie tylko jeden, 

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna.  

Radny Piotr Hyla stwierdził, że kibice chcą się spotkać z Prezydentem.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przeanalizuje możliwość spotkania z 

kibicami.  

 

Radny Marek Szczerbowski zaproponował, aby na Komisję Kultury, Rekreacji 

i Sportu, na której sprawa będzie omawiana, zaproszony został właściwy 

Naczelnik.   

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wyobraża sobie dyskusji na komisji 

bez udziału właściwego Naczelnika.    

 

Punkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od 1 do 27 września 2010r. 

odbyło się 11 posiedzeń stałych komisji Rady Miasta Katowice i jedno 

dodatkowe – Komisji Edukacji w dniu 24 września 2010r. Ponadto w dniu 13 

września odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice.  

SKARGI 

1) W dniu 7 września 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Pani BS z dnia 2 września 2010 r. 

na rzekome niewłaściwe działanie Prezydenta Miasta Katowice w kwestii 

negatywnego rozpatrzenia wniosku o remont schodów  prowadzących do lokalu 

użytkowego – sklepu położonego w Katowicach przy ul. Gen.  

W. Jankego. 

Pismem z dnia 7 września 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. 
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Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 25 października 2010 

r. 

2) W dniu 7 września 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga 

Pani AP  z dnia 1 września 2010 r. na rzekomą bezczynność Prezydenta Miasta 

Katowice w kwestii braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

położonej  przy ul. Ligonia i związanym z tym brakiem możliwości wykupu 

wynajmowanego lokalu mieszkalnego, a także nieudzieleniem odpowiedzi na 

pismo z dnia 14 września 2009 r. 

Pismem z dnia 7 września 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 25 października 2010 

r. 

3) W dniu 13 września 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła 

adresowana do Rady Miasta Katowice skarga Pana AnK, Pana KrKi, Pana 

LeLei Pani AlŚ  z dnia 13 września 2010 r. na rzekome niewłaściwe działanie 

Dyrektora Centrum Kultury Katowice, w którego efekcie zniszczeniu uległo 

dzieło LeT. Skarżący wnoszą o odwołanie Pani Dyrektor ze stanowiska  

i powołanie na stanowisko innej osoby wyłonionej w drodze konkursu.   

Pismem z dnia 14 września 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 

Kultury, Rekreacji i Sportu  Rady Miasta Katowice. 

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - sesja w dniu 25 października 2010 

r. 

4) W dniu 10 września 2010 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo 

Pana A B (2-im.) D z dnia 8 września 2010 r. adresowane do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice noszące znamiona skargi na 

rzekomą bezczynność Dyrektora MOPS w Katowicach polegającą na odmowie 

przyznania pomocy na sprzęt ortopedyczny, środki opałowe, opiekuna oraz 

mieszkania bez barier architektonicznych. Skarżący wnosi o skontrolowanie 

MOPS w Katowicach. 

Pismem z dnia 15 września 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 25 października 2010 

r. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do tych spraw i trybu ich procedowania są 

pytania, uwagi lub wnioski ze strony Radnych? 
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony 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: 

- 27-30 sierpnia – wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Panem 

Dawidem Kostempskim Przewodniczący Rady złożył wizytę w mieście Donieck 

na Ukrainie, 

- 2 września – Wiceprzewodniczący Rady Pan Piotr Pietrasz uczestniczył  

w uroczystości organizowanej przez Konsula Brazylii w Centrum Sztuki 

Filmowej w Katowicach, 

- 5 września – udział wraz z innymi radnymi w Dożynkach w Katowicach-

Podlesiu, 

- 8 września – udział w X konferencji naukowej w 145 rocznicę uzyskania praw 

miejskich „Katowice w kulturze pamięci” w Akademii Muzycznej  

w Katowicach, 

- 9-11 września Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Chmieliński wziął 

udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Kielcach,  

- 10 września – udział w uroczystościach odsłonięcia płaskorzeźby 

upamiętniającej Bogumiła Kobielę w Galerii Artystycznej na Placu 

Grunwaldzkim w Katowicach, 

- 10 września – udział w uroczystościach wręczenia nagród Prezydenta Miasta 

Katowice w dziedzinie kultury w Akademii Muzycznej, 

- 17 września – Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy Dolinkiewicz 

reprezentował Radę Miasta na uroczystościach w KWP w Katowicach 

związanych z Dniem Pamięci o Policjantach Zamordowanych i Poległych  

w czasie II Wojny Światowej, w 71 rocznicę agresji ZSRR na Polskę, 

-17-19 września – udział w II Memoriale Agaty Mróz – Olszewskiej w Spodku, 

- 23 września – udział w Kongresie Kultury Województwa Śląskiego w Galerii 

Szyb Wilson, 

- 27 września – Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Jerzy Dolinkiewicz 

reprezentował Radę Miasta na Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 

2010/2011 w MDK „Szopienice- Giszowiec”.  

  

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy pomiędzy 

miastem Katowice ( Rzeczpospolita Polska) i  miastem Donieck ( Ukraina).   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1197/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Naczelnik Wydziału Zagranicznego Pani Katarzyna Daab - Borkowska 

poinformowała, że miasto Donieck położone jest we wschodniej części Ukrainy. 

Jest czwartym co do wielkości miastem Ukrainy. Ma charakter przemysłowy. 
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Stanowi także największy ośrodek metalurgiczny. Na terenie miasta znajduje się 

czterdzieści czynnych szybów kopalnianych. Miasto jest równocześnie stolicą 

obwodu Donieckiego oraz Donieckiego Zagłębia Węglowego, zwanego 

„Donbas”. Liczy prawie 1 mln mieszkańców, natomiast cała aglomeracja ponad 

1,5 mln mieszkańców. Miasto zostało założone 141 lat temu przez walijskiego 

przedsiębiorcę, który przybył na te tereny aby rozpocząć wydobywanie węgla 

kamiennego oraz rozwijać przemysł metalurgiczny, potrzebny wówczas do 

rozwoju kolei żelaznej.  

Obecnie Doniec jest ważnym ośrodkiem kultury i nauki na Ukrainie. Znajduje 

się tam Uniwersytet, Politechnika oraz filia Ukraińskiej Akademii Nauk. 

Ponadto znajdują się tu liczne teatry, filharmonia, cyrk i Planetarium. Miasto 

było kiedyś zwane „Miastem róż”, gdyż każdy przed swoim domem sadził 

krzewy róż, do dziś także licznie eksponowane w parkach i na skwerach. Jest to 

także miasto sportu. Będzie jednym z czterech ukraińskich miast, w którym 

odbywać się będą mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. 

Najbardziej znany Klub piłkarski to w mieście „Szachtar Donieck”, który 

rozgrywa swoje mecze na jednym z najnowocześniejszych obecnie boisk 

piłkarskich, tzw. „Donbas -Arenie”. Jest to obiekt na 50 tys. widzów, oddany do 

użytku w ubiegłym roku. Jest to inwestycja kapitału prywatnego. Doniec to 

także miasto o charakterze targowo- konferencyjnym. Odbywające się tam targi 

górnicze zaliczane są do jednych z najbardziej liczących się na świecie.  

W Mieście aktywnie działa Polonia. Są tam m.in.: Towarzystwo Kultury 

Polskiej Donbasu oraz Towarzystwo Polaków Doniecka. Aktywnie działa także 

Parafia katolicka pod wezwaniem Św. Józefa. Grupy te skupiają nie tylko 

Polaków, ale wszystkich zainteresowanych kulturą, językiem i historią polską. 

W bieżącym roku, w czerwcu, gościliśmy w Katowicach młodzież z zespołów 

folklorystycznych z Doniecka. Był to Zespół „Radość”, Zespół Muzyczny 

„Bieregonija” oraz przedstawiciele Polaków w Doniecku. Przybyli oni do 

naszego miasta na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”, który na 

ulicy Mariackiej organizował festiwal pt. „Cały Śląsk tańczy trojaka”. .  

Kontakty miast Katowice – Doniec sięgają już lat 70-tych ubiegłego wieku. 

Przez wiele lat na ulicy 3 Maja znajdował się sklep „Doniec”, podobnie  

w Doniecku przez wiele lat funkcjonował sklep „Katowice”. Przez wiele lat 

utrzymywaliśmy także kontakty gospodarcze.  

Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie w dniu 28 sierpnia br.  

w Doniecku listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy 

naszymi miastami. Podpisał go Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan 

Jerzy Forajter oraz Mer Miasta Donieck Pan Aleksander Alieksiejewicz 

Łukanczenko.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że z podpisaną umową wiążą 

duże nadzieje środowiska polonijne Doniecka. Jest tam grupa około 5 tys 

Polaków. Jest to wschód Ukrainy. Wydaje się więc, że właśnie w tym rejonie  
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potrzebna jest szczególna aktywność na polu współpracy partnerskiej  

z miastami i środowiskami polonijnymi. Zachodnia Ukraina posiada szereg 

umów partnerskich z wieloma miastami polskimi i wydaje się, że pomoc dla 

Polonii jest tu wystarczająca. Wschód Ukrainy jest pod tym względem wciąż 

jeszcze nie zagospodarowany. Dzisiejsza inicjatywa Rady Miasta wydaje się 

także wpisywać w podobną inicjatywę Sejmiku Śląskiego, który także podpisał 

umowę partnerską z Okręgiem Donieckim.  

 

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 LXV/1298/10/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „ul. Białobrzeska”.  
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1198/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Jest to realizacja inicjatywy złożonej przez Radę 

Jednostki Pomocniczej.  

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 LXV/1299/10/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Piastów Śląskich” .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1206/10 wraz  

z autopoprawką dotyczącą poprawienia oczywistego błędu pisarskiego.  

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 21 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXV/1300/10/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Zesłańców Sybiru”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1207/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 22 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286194560
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286195624
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286351562
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/ Uchwała nr LXV/1301/10/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Park Powstańców 

Śląskich”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1208/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 LXV/1302/10/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw placom 

położonym na terenie miasta Katowice ( Park Wełnowiecki, Park Zadole, 

Park Murckowski).   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1209/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 LXV/1303/10/ 

 

Punkt 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum 

nr 18 w Katowicach imienia Józefa Nowary.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1223/10). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz odczytał uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd  Uczniowski  Gimnazjum 

nr 18 w Katowicach wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie Szkole 

imienia Józefa Nowary. Józef Nowara urodził się 25 lutego 1945 r. w 

Kostuchnie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Od 1961 roku był 

zawodnikiem klubu sportowego 

Baildon Katowice trenując pod okiem Antoniego Sobika i Teodora Zaczyka.  

W roku 1965 trafił do Legii Warszawa. Był wielokrotnym mistrzem Polski 

zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Był również wielokrotnym medalistą 

Mistrzostw Świata. Uczestniczył w trzech turniejach olimpijskich: w Meksyku, 

Monachium i Montrealu. 

W międzyczasie ukończył studia i uzyskał tytuł magistra w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po zakończeniu kariery zawodniczej 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286195817
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286195912
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196012
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był trenerem kadry narodowej szermierzy Luksemburga. Zginął tragicznie  

w wypadku samochodowym 10 listopada 1984 roku. Jego grób znajduje się na 

cmentarzu w Katowicach Kostuchnie. Poprzez swoje osiągnięcia i nienaganną 

postawę sportową przyczynił się do rozsławienia miasta Katowice zarówno  

w kraju jak i poza granicami, a jego droga życiowa i osiągnięcia stanowią wzór 

do naśladowania dla młodzieży. Przedmiotowy wniosek uzyskał również 

poparcie społeczności lokalnej Kostuchny, w tym Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 21 w Katowicach Kostuchnie. Uroczystość nadania Gimnazjum nr 18  

w Katowicach imienia – planowana jest na przełomie listopada i grudnia 2010 

roku. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył że warto by dodać jaką dziedzinę sportu 

uprawiał Józef Nowara.. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Józef Nowara był szablistą. 

 

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 LXV/1304/10/ 

 

O godz. 14.15 Przewodniczący Rady  ogłosił  przerwę w obradach. 

O godzinie 14.45 wznowiono obrady.  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyznania 

najemcom lokali użytkowych położonych w nieruchomości zlokalizowanej 

w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8, prawa pierwszeństwa w nabyciu 

zajmowanych przez nich lokali. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 21lipca br. wpłynęło do Biura 

Rady Miasta pismo sygnowane przez radcę prawnego Pana  M P , do 

którego dołączony był projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom lokali 

użytkowych położonych w nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy 

ul. Mickiewicza 8, prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych przez nich 

lokali, stanowiący druk sesyjny nr PU/1194/10.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz odczytał treść projektu uchwały.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że radni otrzymali także stanowisko 

Prezydenta w sprawie jako druk sesyjny nr PU/1194a/10.  

 

Mec. Zbigniew Bachowski z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta przedstawił 

opinię prawną w sprawie. Dotyczyła ona zgodności projektu uchwały z prawem, 

mianowicie czy projekt nie zawiera wad formalnych i prawnych. Ponieważ jest 

to szczególny tryb podejmowania uchwały, tzn. inicjatywa uchwałodawcza, to 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196112
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należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: zgodnie z § 21 ust. 1 

Regulaminem Rady Miasta Katowice, stanowiącym zał. nr 3 do Statutu Miasta 

Katowice „inicjatywa uchwałodawcza przysługuje m.in. grupie co najmniej 2 

tys. osób, posiadających czynne prawo wyborcze  do organów miasta na 

zasadach i w trybie określonym przez Radę”. W tym samym Regulaminie 

określono reżim jakiemu taki projekt uchwały podlega. „Musi on zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne”. Uchwałą Rady Miasta Katowice z 21 grudnia 

2009r. ustalono zasady i tryb inicjatywy uchwałodawczej przysługującej 

mieszkańcom miasta Katowice. Doprecyzowują one tryb postępowania   

i zawierają m.in. w § 4 pkt 2 wymagane do projektu uchwały dokumenty: 

„Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na każdej stronie 

wykazu zamieszcza się tytuł projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają 

poparcia”.  

Przy tego rodzaju inicjatywie uchwałodawczej istotne jest ustalenie jaka 

rzeczywiście była wola mieszkańców. Wraz z  projektem, który został złożony 

w Biurze Rady Miasta, wpłynęły także listy osób, które tego poparcia udzieliły. 

Odbywa się to w ten sposób, że wskazuje się imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL i każda osoba własnoręcznie podpisuje deklarację 

poparcia. Zebrano około 2600 podpisów, jednak na poszczególnych stronach 

wykazu mamy różne oznaczenia tytułu projektu uchwały. Na wielu stronach 

tytuł ten został oznaczony w następujący sposób: „Lista osób posiadających 

czynne prawo wyborcze do organów miasta Katowice, popierających projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

części nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 8 na rzecz aktualnych najemców 

lokali użytkowych w tej nieruchomości, tj. Bar Mleczny „Europa” Spółka 

Cywilna oraz  Kawiarni „Europa” S.C.”. Już tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, 

że ten tytuł odbiega od złożonego projektu uchwały, gdyż jest w nim  mowa o 

nabyciu lokali, których najemcami są te podmioty, które będą miały prawo 

pierwszeństwa. Jest to ewidentną wadą, dlatego, że w tytule podpisanej listy jest 

mowa o nabyciu części nieruchomości. Z punktu widzenia formalno-prawnego 

lokal nie stanowi takiej części nieruchomości.  

Na pozostałych stronach wykazu mamy w tytule następujący zapis: „ Załącznik 

do uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu inicjatywy 

uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice”  

i jest „lista poparcia dla utrzymania Baru Mlecznego „Europa”. Pytaniem 

pozostaje jaka jest więc rzeczywista wola osób, które złożyły podpisy.  

Do złożonego projektu uchwały nie ma uzasadnienia, więc tak naprawdę nie 

wiemy, czy jest tam mowa o Barze „Europa”, czy nie. W samym projekcie 

uchwały także nie ma mowy o barze mlecznym. Można zatem założyć, że tak 

naprawdę rzeczywistą wolą mieszkańców było utrzymanie baru mlecznego. Jaki 

zatem związek ma to z projektem uchwały dotyczącym przyznania określonemu 

podmiotowi prawa pierwszeństwa do nabycia lokalu, który użytkuje.  
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Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż ustawa o gospodarce nieruchomościami 

wymusza na organach samorządowych sprzedaż nieruchomości w drodze 

przetargu. Taka jest zasada. Wyjątki od niej szczegółowo określone są  

w ustawie. Takim właśnie wyjątkiem jest obecna sytuacja.  

Jeżeli Rada Miasta przyzna pierwszeństwo w nabyciu tym najemcom lokali 

użytkowych, to w razie gdy organ wykonawczy gminy podejmie decyzję  

o sprzedaży tego lokalu, nie może sprzedać go innemu podmiotowi, tylko temu, 

który ma pierwszeństwo. Nie dojdzie więc do przetargu, wynikającego  

z ustawy, co stanowi spory przywilej.  

W takim przypadku bardzo istotnym jest więc ustalenie czy do inicjatywy 

uchwałodawczej w ogóle doszło. Budzi to bardzo poważne wątpliwości.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że do opinii prawnej dołączone zostało 

pismo przewodnie Pana Prezydenta, w którym zdeklarował, że odstąpił od 

sprzedaży tej nieruchomości.  

Komisja Skarbu wydała negatywną opinię do projektu uchwały.  

 

Radca Prawny Pan M P jako pełnomocnik komitetu inicjatywy 

uchwałodawczej zwrócił uwagę na trzy aspekty sprawy:    

1/ formalny, podnoszony w opinii Prezydenta Miasta,  

2/ merytoryczny, czyli odnoszący się do treść uchwały,  

3/ dotyczący skutków podjęcia uchwały.  

Co do aspektu formalnego, to uchybienia, o których była tutaj mowa oczywiście 

istnieją. Pytaniem pozostaje czy są one istotne i czy dyskwalifikują one projekt 

uchwały jako inicjatywę mieszkańców. Taka ewentualna dyskwalifikacja nie 

wynika z podjętych przez Radę Miasta decyzji dotyczących procedury zasad  

i trybu inicjatywy uchwałodawczej. Tak naprawdę to do Rady Miasta należy 

ocena, czy wskazane w opinii uchybienia są istotne, czy też nie wpływają one 

zasadniczo na tryb inicjatywy uchwałodawczej i czy w konsekwencji mogą one 

zostać przez organ nadzoru uznane za powodujące nieważność uchwały. Jest to 

więc ocena Rady Miasta.  

Trudno karać mieszkańców za to, że są w projekcie uchwały pewne 

niedociągnięcia.  

W każdej procedurze polskiego prawa: karnej, cywilnej, administracyjnej 

przepisy przewidują możliwość poprawy uchybień formalnych, tymczasem 

przepisy uchwały Rady Miasta dotyczące  zasad i  trybu inicjatywy 

uchwałodawczej takiej możliwości nie przewidują. Wydaje się, że uchybienia 

nie mają więc aspektu istotnego.  

Co do aspektu merytorycznego sprawy, czyli jej treści, to jest ona poprzedzona 

następującym stanem faktycznym. Od kilku lat miasto Katowice ma problem 

społeczny dotyczący baru mlecznego oraz kawiarni zlokalizowanych  

w konkretnym miejscu. Były podejmowane próby rozwiązania tego problemu, 

czyli bądź wyremontowania tej kamienicy i poprawienia jakości obsługi 
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klientów, bądź jej sprzedaży na rzecz podmiotów zewnętrznych w przetargu  

i przeniesienia lokali w inne miejsce. Próby te nie powiodły się.  

W sytuacji kiedy Pan Prezydent zadeklarował pozostawienie nieruchomości  

w zasobach miejskich, wydaje się, że obie strony są bardzo blisko osiągnięcia 

kompromisu.  

Istota prawa pierwszeństwa polega na tym, że gdyby w przyszłości Pan 

Prezydent podjął decyzję o zbyciu tej nieruchomości, to osoby prowadzące 

działalności gospodarczą w tych lokalach będą miały możliwość nabycia ich  

z zachowaniem prawa pierwokupu, na warunkach określonych przez Pana 

Prezydenta.  

Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym pozwoliłoby na rozpoczęcie remontów 

lokali, bez ryzyka, że w przypadku podjęcia decyzji o zbyciu nieruchomości na 

rzecz osób  trzecich, wykonane  inwestycje okażą się chybione.  

Prawo pierwszeństwa nie będzie także stało w sprzeczności  

z rozpoczęciem remontów planowanych przez miasto w przedmiotowej 

nieruchomości. 

Co do aspektu społecznego sprawy, to podjęcie uchwały mogłoby rozwiązać 

bardzo poważny problem funkcjonowania jedynego baru mlecznego w mieście.  

W imieniu wszystkich inicjatorów oraz  osób zbierających podpisy, Mec. P 

poprosił o podjęcie uchwały.  

 

Przewodniczący Rady wyraził pogląd, że jego wątpliwości budził fakt,  

iż inicjatywa mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych dla tego typu 

inicjatywy uchwałodawczej. Wydaje się, że nie spełnia ich w sposób rażący.  

2 tys. podpisów „za” barem mlecznym, to nie jest to samo co „za” udzieleniem 

pierwszeństwa w wykupie.  

Prowadzący obrady zapewnił, że sam podpisałby się na liście popierającej bar 

mleczny.   

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom lokali użytkowych 

położonych w nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. 

Mickiewicza 8, prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych przez nich lokali. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/ Uchwała nr LXV/1305/10/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na 

terenie miasta Katowice programu „Nas troje i więcej”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny PU/1187/10 oraz stanowisko 

Prezydenta w sprawie jako druk PU/1187a/10.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że w dniu 4 sierpnia br. 

w imieniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, Pełnomocnik Pan G

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196222
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W                złożył projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 

Katowice programu „Nas troje i więcej” wraz z wykazami podpisów 

mieszkańców Katowic.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz  odczytał projekt uchwały ( druk 

sesyjny nr PU/1187/10).  

 

Mec. Eugeniusz  Adamus z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta przedstawił 

opinię prawną do projektu uchwały. Stwierdził, że jedynym zarzutem 

formalnym naruszającym zasady i tryb inicjatywy uchwałodawczej 

przysługującej mieszkańcom Katowic jest naruszenie obowiązku składania wraz 

z projektem takiej uchwały także uzasadnienia. Narusza to § 23 Regulaminu 

Rady Miasta Katowice, stanowiący zał. nr 3 do Statutu miasta Katowice. 

Przedłożony projekt nie posiada uzasadnienia.  

Inne, istotne zastrzeżenia natury formalno-prawnej co do meritum projektu 

uchwały to m.in. powołanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym ale także art. 40. Jest sporne, czy regulacje zawarte  

w projekcie uchwały są prawem miejscowym. Przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o samorządzie gminnym odnosi się wprost do aktów prawa miejscowego. 

Podobna uchwała funkcjonuje już w mieście Tychy i nie podano w niej  

w podstawie prawnej art. 40 ust. 2 pkt 4 (jak wyżej), a więc nie uznano tych 

regulacji jako aktu prawa miejscowego. Uchwała ta funkcjonuje i nie została 

zaskarżona w trybie nadzoru przez Wojewodę Śląskiego.  

Kolejnym bardzo istotnym zarzutem jest fakt, że projekt uchwały w § 2 został 

wydany bez podstawy prawnej. Zaproponowane w nim zapisy narzucają de 

facto osobom trzecim, wymienionym w punkcie 2 i 3,  obowiązki, co jest 

niezgodne z prawem.  

Kolejnym naruszeniem jest zapis zawarty w załączniku nr 1, w ust. 4, pkt c)  do 

projektu uchwały, stanowiący zobowiązanie Rady do utworzenia stanowiska 

pełnomocnika. Takie uprawnienie do tworzenia stanowisk w myśl art. 33 ustawy 

o samorządzie gminnym przysługuje jedynie Prezydentowi. Nie może tego robić 

Rada Miasta. Jest to bowiem wyłączna kompetencja Prezydenta. Jest to jeden  

z przykładów, który może spowodować uchylenie uchwały w trybie nadzoru 

Wojewody.  

Pozostałe naruszenia nie są może tak istotne.  

Z pierwszym wymienionym naruszeniem i podaniem w podstawie prawnej 

projektu uchwały wiąże się także § 7 projektu uchwały , tzn. zapis, że „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Jeżeli rzeczywiście jest tu zasadne 

przywołanie w preambule aktu prawa miejscowego, to uchwała wchodzi  

w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  

Śląskiego. Zapisy w podstawie prawnej i w § 7 projektu uchwały wykluczają się 

więc.  
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Pozostałe uwagi do projektu uchwały są bardziej natury technicznej i zostały 

zawarte w opinii prawnej Pana Prezydenta ( druk sesyjny PU/1187a/10). 

 

Pełnomocnik inicjatorów Pan G W stwierdził, że nie wie do czego ma się 

ustosunkowywać, bowiem  w trakcie posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich 

i Społecznych zgłoszone zostały poprawki do projektu uchwały, które 

Stowarzyszenie „Bona Fides”, jako pomysłodawca, zaakceptowało. Pan 

W  zgłosił wątpliwość nad jakim projektem będą głosowali Radni, czy  

z poprawkami, czy bez.  

Stwierdził, że poprawki zgłoszone w trakcie posiedzenia Komisji Spraw 

Obywatelskich i Społecznych są tymi, z którymi pomysłodawcy projektu 

uchwały się zgadzają. Uważa, że dzięki nim projekt uchwały jest dużo lepszy 

niż pierwotny. Odniósł się więc do projektu, po naniesionych poprawkach 

Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

Po pierwsze problemem może być rozumienie, że uchwała będzie skierowana 

do wszystkich dzieci z rodzin wielodzietnych, a nie tylko do tych, które znajdują 

się w trudnej sytuacji finansowej. Stwierdził, że jest to celowy zabieg, gdyż 

projektodawcy nie chcą aby dzieci, które wezmą udział w tym programie miały 

piętno noszących etykietkę: „to są ci z programu „Nas troje i więcej”, „ci 

biedacy”. Inicjatorzy uważają, że w związku z tym, iż w mieście z roku na rok 

jest coraz mniej mieszkańców, warto aby miasto powiedziało rodzicom 

posiadającym więcej niż dwoje dzieci, że „Chcemy wam pomóc”.  

W innych miastach, w których takie uchwały funkcjonują nie ma limitów 

finansowych i dobrze  aby w Katowicach także ich nie było.  

Co do włączania przedsiębiorców do projektu, to Komisja Spraw Obywatelskich 

i Społecznych zaproponowała dopisanie w projekcie słowa „fakultatywnie”. 

Wydaje się to słuszne, gdyż brak będzie dzięki temu niedomówień, że jakiś 

przedsiębiorca miałby być „zmuszany” do świadczenia czegokolwiek. Jest to 

bardzo ważne aby jednak tacy przedsiębiorcy w zapisach uchwały się znaleźli. 

Prowadzono rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta w Tychach, gdzie taka 

uchwała już obowiązuje. Poinformowali oni, że tak naprawdę bez prywatnych 

przedsiębiorców, taka uchwała nie ma sensu w funkcjonowaniu, bowiem ilość 

zniżek proponowanych przez instytucje kulturalne i sportowe jest na tyle mała, 

że program może stać się nieatrakcyjny. Chodzi więc o zapisanie fakultatywne 

tych przedsiębiorców, którzy zapewne uatrakcyjnią program oraz zwiększą jego 

popularność. Bez nich program ten nie ma sensu i będzie jedynie pustą uchwałą. 

Co do kosztów przedsięwzięcia, to w wyliczeniu Urzędu Miasta zabrakło 

informacji ile dzieci i młodzieży nie korzysta z oferty kulturalnej czy sportowej 

oferowanej przez miasto, gdyż po prostu ich na to nie stać. Przy ofercie zniżek 

być może zechcą z niej skorzystać.  

Pan G W podziękował za współpracę Komisji Spraw Obywatelskich  

i Społecznych przy opracowaniu projektu uchwały. Zaapelował o jej podjęcie.  
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Radny Adam Warzecha zapytał o procedurę, szczególnie w kontekście punktu 

14 porządku obrad. Jaki jest status poprawek wniesionych przez komisje Rady, 

czy też komitet inicjatywy uchwałodawczej, w kontekście inicjatywy 2 tys. 

osób.  

 

Mec. Eugeniusz Adamus z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta wyjaśnił, że 

według niego, zgłoszenie autopoprawek jest w ogóle nie możliwe. Opiera się to 

na analogii do uregulowań zawartych w art. 36 ust. 1c Regulaminu Sejmu RP 

który stanowi, że „ Autopoprawki nie można wnieść do projektu ustawy 

wniesionego na podstawie art.118 ust. 2 Konstytucji”. Wyklucza on więc 

możliwość wnoszenia autopoprawek do obywatelskich projektów ustaw  

i uchwał.  

Wydaje się, że zmiana projektu uchwały zgłoszona przez grupę obywateli, 

zgodnie z uchwałą nr LI/1064/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 

2009r. w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej 

mieszkańcom miasta Katowice, już po złożeniu przez co najmniej 5 osobowy 

komitet inicjatywy uchwałodawczej, powoduje, że każda jego zmiana nie jest 

już inicjatywą mieszkańców, pod którą się podpisali. Zgłaszają je bowiem tylko 

osoby, które dokonują poprawek, tym samym wyłączając wolę tych osób, które 

dany projekt uchwały popierały ( w tym przypadku 2 tys. osób). Zmiana 

zapisów dokonana czy to przez pomysłodawców, czy też przez radnych 

wypacza więc ideę inicjatywy mieszkańców.  

 

Radna Izabela Kminikowska zapytała czy obradujemy nad projektem uchwały 

wniesionym przez mieszkańców, bez poprawek naniesionych przez Komisję 

Spraw Obywatelskich i Społecznych, gdyż Rada Miasta nie ma takich 

uprawnień.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził. Stwierdził, że nadal przedmiotem 

procedowania jest druk sesyjny nr PU/1187/10 jako, że wątpliwości, które 

powstały oraz chęć zmiany zapisów projektu uchwały mogłyby być wbrew 

intencjom mieszkańców.  

 

Radny Marek Chmieliński wniósł o przegłosowanie projektu uchwały. Uważa 

go bowiem za bardzo cenny  i istotny.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1306/10/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2010roku” 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196313
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oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, wobec których miasto pełni funkcję organu tworzącego 

za I półrocze 2010roku”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1188/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. Ponadto pozostałe stałe komisje Rady Miasta także 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku 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 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1307/10/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu 

budżetowego działającego pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów 

Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach w celu jego przekształcenia w 

jednostkę budżetową. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1195/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1308/10/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1196/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1309/10/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia 

Alzheimerowskiego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 

Wilczewskiego 5 ( dz. Nr 250/2, 250/3, 289/1 i 290/2).  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1199/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196548
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196688
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196811
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1310/10/ 

  

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice za rok 2010 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/1189/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Kultury, Rekreacji  

i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1311/10/ 

 

Punk  21 Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 

Spółki z ograniczona odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w 

postaci kotłowni węglowej wraz z urządzeniami. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1192/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisje Skarbu oraz Gospodarki 

Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXV/1312/10/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  

w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1200/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXV/1313/10/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286196915
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286265723
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286265824
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286265917
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Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie likwidacji Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1201/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

/ Uchwała nr LXV/1314/10/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach .  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1202/10. 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr LXV/1315/10/ 

 

Punkt 25 Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu wykonania za 8 

miesięcy inwestycji i remontów przewidzianych na rok 2010. 

Radni otrzymali informację Prezydenta jako druk sesyjny nr PU/1203/10.  

Prowadzący obrady  poinformował, że Komisje Gospodarki Komunalnej oraz 

Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowały pozytywnie przedłożoną informację.  

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

informację pod głosowanie. 

Rada Miasta Katowice przyjęła informację Prezydenta Miasta na temat stanu 

wykonania za 8 miesięcy inwestycji i remontów przewidzianych na rok 2010. 

większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach „Teraz my!” na 2010r.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1210/10). 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286266020
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286266113
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXV/1316/10/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2010r.”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/1211/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1317/10/ 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 

2010r.”.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/1212/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXV/1318/10/ 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 

2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1213/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXV/1319/10/ 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech 

pojazdów na własność miasta Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1214/10. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268013
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268147
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268247
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268352
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Przewodniczący Rady poinformował, że 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 21 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LXV/1320/10/ 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/1190 oraz opinię 

Prezydenta w sprawie projektu nr PU/1190a/10.  

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to inicjatywa uchwałodawcza 

Klubu Platformy Obywatelskiej  

 

Radna Magdalena Wieczorek w imieniu inicjatorów przedstawiła projekt 

uchwały. Poinformowała, że Klub PO złożył dwa projekty uchwał w sprawie:  

1. przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych „Prymus”. Jest to uchwała intencyjna. 

2. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego 

dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. 

Odbiorcami tego programu będą uczniowie szkól podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych.  Aby otrzymać takie stypendium trzeba będzie spełniać 

kryteria: bardzo wysokiej średniej z nauczanych przedmiotów, albo posiadać 

tytuł finalisty, bądź laureata olimpiady przedmiotowej, którą określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.  

Radna w imieniu inicjatorów wniosła autopoprawki do projektu uchwały, które 

zostały przedstawione w trakcie Komisji Edukacji w dniu 24 września br.  

W pierwszym projekcie uchwały, w § 1 i 2 projektu oraz w uzasadnieniu do 

niego należy zamienić słowo „zameldowanych” na „zamieszkałych”.  

W kolejnym projekcie uchwały dotyczącym określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus”, § 1 otrzyma brzmienie: „ Określa się szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie 

miasta Katowice”.  

§ 3 projektu uchwały otrzyma brzmienie: „Uchwala wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r."  

Poprawka wynika z uwarunkowań budżetowych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała poprawki do projektu uchwały  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268757
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w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. 

§ 1 powinien otrzymać brzmienie: „Celem Miejskiego Programu 

Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus", zwanego 

dalej „Programem" jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych zamieszkałych na terenie Miasta Katowice, a ponadto: 

1) promowanie uczniów zdolnych uzyskujących wysokie wyniki nauczania, 

2) promowania młodzieży osiągającej sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 

3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań." 

§ 2 powinien otrzymać brzmienie: „Program przeznaczony jest dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieżowych ponadgimnazjalnych 

zamieszkałych w mieście Katowice". 

 

Radny Leszek Blacha zapytał czy rozmawiamy o laureatach na szczeblu 

wojewódzkim, czy krajowym. Czy także laureat na szczeblu wojewódzkim 

otrzyma takie stypendium.  

 

Radna Magdalena Wieczorek wyjaśniła, ze każdy stopień edukacji ma swoje 

konkursy i olimpiady. W szkole podstawowej jest to konkurs 

interdyscyplinarny, w gimnazjum są to tzw. konkursy przedmiotowe, których 

trzeci etap odbywa się na szczeblu wojewódzkim ( mówimy o laureatach  

i finalistach tych olimpiad), zaś w szkołach ponadgimnazjalnych mówimy  

o olimpiadach przedmiotowych. Nie bierzemy tu pod uwagę konkursów, czy też 

innych sposobów weryfikowania wiedzy. Są to więc tylko określone  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej konkursy.  

 

Radny Leszek Blacha poprosił o uszczegółowienie. Dawniej olimpiady 

przedmiotowe dla uczniów liceów na szczeblu wojewódzkim upoważniały do 

przyjęcia na studia bez wymaganych wówczas egzaminów wstępnych. Radny 

zapytał czy taki uczeń otrzyma stypendium, czy też będzie musiał był laureatem 

olimpiady na szczeblu ogólnopolskim.  

 

Radna Magdalena Wieczorek wyjaśniła, że w przypadku olimpiad dla szkół 

ponadgimnazjalnych, według Rozporządzenia MEN, uczestnik na szczeblu 

wojewódzkim nie otrzymuje żadnego tytułu. Zaledwie 10 osób na szczeblu 

ogólnopolskim wraz z  otrzymaniem przez nich tytułów laureatów oraz kolejne 

20 osób, które otrzymują tytuły finalistów upoważnionych zostanie do 

otrzymania stypendium. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poprosił o przegłosowanie poprawek odczytanych 

wcześniej przez Panią Wiceprezydent Krystynę Siejną.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma konieczności głosowania, gdyż 

inicjatorzy zaakceptowali te poprawki. Są one zatem autopoprawkami 

inicjatorów projektu uchwały. Nie trzeba ich głosować, gdyż  inicjatorzy są na 

sali.  Istnieje więc możliwość sprawdzenia ich zgody i nie zachodzi 

konieczności pytania się np. dwóch tysięcy osób, jak w przypadku inicjatywy 

uchwałodawczej dot. nieruchomości przy ul., Mickiewicza 8, czy poprawki są 

po myśli projektodawców. 

 

Przewodniczący Rady wyraził żal, że nie objęto tym programem także 

uczniów,  laureatów szczebla wojewódzkiego. Byłoby to sprawdzenie ilu 

uczniów do takiego szczebla się zakwalifikowuje.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że jeżeli tylko będą takie możliwości 

finansowe i organizacyjne ze strony Urzędu Miasta, to takie poprawki będzie 

można w przyszłości wprowadzić.  

 

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 LXV/1321/10/ 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i 

młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny PU/1191/10 oraz opinię 

Prezydenta w sprawie projektu jako druk sesyjny nr PU/1191a/10.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła poprawkę do projektu uchwały: 

§ 3, powinien otrzymać brzmienie „Uchwala wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego  

z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r." 

Ponadto w treści uchwały powinien znaleźć się zapis informujący, ze stypendia 

mogą być przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Katowice. 

 

Radna Magdalena Wieczorek  zaakceptowała brzmienie § 3 projektu uchwały, 

odczytane przez Panią Wiceprezydent Krystynę Siejną. Natomiast § 1 projektu 

otrzyma brzmienie: „Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

stypendiów dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Katowice,  

w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych „Prymus”. To młodzież i dzieci zamieszkałe na terenie miasta 

mają być odbiorcami programu.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286268852
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Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że odczytane poprawki zostały 

przedstawione w trakcie Komisji Edukacji w dniu 24 września br. i otrzymały 

nieco inne brzmienie stylistyczne. Zawnioskował aby w takiej formie zostało to 

wprowadzone do projektu uchwały, gdyż  Komisja Edukacji przegłosowała te 

poprawki w postaci wniosków. 

Odczytał te wnioski: § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „ Określa się 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów uczniom zamieszkałym 

na terenie miasta Katowice w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla 

Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały”.  

 

Radna Magdalena Wieczorek w imieniu inicjatorów zaakceptowała 

propozycję i zapis odczytany przez Radnego Dolinkiewicza.  

 

Wobec braku dalszych 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 LXV/1322/10/ 

 

Punkt 32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1215/10. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 125 

poz. 842), w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXI/1444/06 Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach, zachodzi konieczność wprowadzenia 

zmiany w § 5 pkt 3) polegającej na dodaniu ppkt g) dotyczącego prowadzenia 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych nie opiniowała projektu uchwały. 

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 LXV/1323/10/ 

 

Punkt 32b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 10 lokali użytkowych garaży ich najemcom lub 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286347413
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286275698
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dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1217/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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 LXV/1324/10/ 

 

Punkt 32c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2010r.   

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU/1218/10 wraz  

z autopoprawką.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że zmiany w budżecie wiążą 

się m.in. z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie 

Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki współfinansowanego dotacją  

z budżetu państwa.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1325/10/ 

 

Punkt  32d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na 

terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla 

przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Katowice zarządzonych na  

dzień 21 listopada 2010r.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1219/10.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że w związku z zarządzeniem 

na dzień 21 listopada 2010 r. wyborów samorządowych zachodzi potrzeba 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w katowickich szpitalach, 

zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym (przepisy prawa 

wyborczego nie zaliczają tego typu obwodów do stałych obwodów głosowania; 

należy je tworzyć dla każdych wyborów z osobna). Zawarte w przepisach 

ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 

warunki uprawniające do utworzenia odrębnych obwodów głosowania  

w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i aresztach śledczych są spełnione w 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286275817
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286275923
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odniesieniu do obwodów głosowania, o których mowa w projekcie 

przedmiotowej uchwały. Rada Miasta tworzy wspomniane wyżej obwody 

głosowania na wniosek Prezydenta Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie opiniowała 

projektu uchwały. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr LXV/1326/10/ 

 

Punkt 32e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1220/10.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że zgodnie z przepisem art. 

39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), do kompetencji rady społecznej 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy uchwalanie statutu zakładu oraz 

wszelkich zmian w nim dokonywanych i przedkładanie ich do zatwierdzenia 

organowi, który utworzył zakład. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia" 

uchwaliła zmiany w Statucie SP ZLA podejmując w tym celu stosowną uchwalę 

Nr H/2010 z dnia 07.04.2010 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia", w której wnosi do Rady Miasta Katowice o ich zatwierdzenie.  

W związku z restrukturyzacją SP ZLA zasadnym było dokonanie zmian 

reorganizacyjnych pionu zarządzającego Zakładu.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie opiniowała 

projektu uchwały. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/ Uchwała nr LXV/1327/10/ 

 

Punkt 32f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie 

wkładu pieniężnego.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1222/10.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286276047
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286276260
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Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że dotychczasowy kapitał 

zakładowy Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 147.309.500,00 zł. Miasto Katowice 

zawarło ze Spółką umowę o współdziałaniu w zakresie zaspokajania niektórych 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Katowic. Strony ww. 

umowy między innymi oświadczyły, że będą współpracować w celu poszerzania 

możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Katowic. Przedmiotowe 

podwyższenie kapitału ma na celu finansowanie potrzeb inwestycyjnych Spółki. 

Kwota, o której tu mowa, zostanie pokryta ze środków zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie Miasta Katowice na 2010r. W zamian za wniesiony wkład 

Miasto Katowice obejmie 32.000 udziałów o wartości po 500,00zł każdy. 

Sprawa dotyczy dofinansowania dwóch realizowanych przez KTBS obiektów: 

na „Bulwarach Rawy” oraz przy ul. Sławka.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie opiniowała 

projektu uchwały. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1328/10/ 

 

Punkt 32g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.  
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU/1224/10.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że w dniu 6 września 2010r. 

rezygnację ze stanowiska Wiceprezydenta Miasta Katowice złożył Pan 

Arkadiusz Godlewski, który uchwałą Nr XIII/262/07 z dnia 30 lipca 2007r.  

w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do 

Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, został wyznaczony 

na jednego z przedstawicieli miasta Katowice w Zgromadzeniu GZM. 

Mając na uwadze zachowanie ciągłości realizacji zadań statutowych Związku, 

ponownie zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta 

Katowice, wyznaczającej dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice 

do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, uchylającej 

jednocześnie dotychczasową uchwałę w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja nie opiniowała 

projektu uchwały. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286276462


  

 34 

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1329/10/ 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej 

Społecznej Rady Oświatowej na bezprawne działania Prezydenta Miasta 

Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1193/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1330/10/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa P  

i TH na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr ( PU/1205/10).  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LXV/1331/10/ 

 

 

Punkt 34 Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie LXIII sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Witolda Witkowicza - wniosek – w sprawie  zabezpieczenia 

środków finansowych na remont klatek schodowych oraz podłóg w LO nr 4.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.09.2010 r. 

2/ radnego Witolda Witkowicza i radnej Magdaleny Wieczorek-wniosek-  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu uchwały 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus". 

3/ radnego Jerzego Dryndy w sprawie: 

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

wyjątkowych w godzinach objętych zakazem. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286276604
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286276828
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1286277051
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Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 17.09.2010r. 

3.2. zakazu naklejania ulotek na budynkach, drzwiach i poręczach. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 17.09.2010r. 

3.3. podlewania roślin - iglaków wystawionych na ul. Stawowej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dniał 17.09.2010r. 

3.4. modernizacji i remontu szkolnego boiska - utworzenia kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego przy XV LO w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.09.2010r. 

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

I-go Maja, Jerzego Dudy-Gracza, Warszawskiej, Damrota i Górniczej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

16.09.2010 r. 

5/ radnego Marcina Krupy: 

5.1. wniosek- w sprawie reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii 

Krajowej i Kostki Napierskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

09.09.2010 r. 

5.2. wniosek - w sprawie przycinki drzew na nowo powstającej „strefie 

aktywności rodzinnej" przy ulicy Wojska Polskiego w Katowicach - 

Piotrowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.09.2010r. 

6/ radnego Jerzego Paluchiewicza w sprawie naprawy kanalizacji deszczowej 

w rejonie budynków przy ul. Piastów 7 i 9 na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.09.2010 r. 

7/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

7.1. oświetlenia na Osiedlu im. J. I. Paderewskiego przy Dolinie Trzech 

Stawów. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.09.2010r. 

7.2. położenia nawierzchni na ul. Karbowej znajdującej się na Osiedlu im. J. I. 

Paderewskiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.09.2010r. 

7.3. remontu chodnika przy ul. Sowińskiego 13-15. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.09.2010r. 

8/ radnej Marzeny Sontag w sprawie: 

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

ul. Grzyśki. 
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

13.09.2010 r. 

8.2. wycięcia krzewów wzdłuż chodnika przy ul. Rzepakowej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.09.2010r. 

9/ radnej Stanisławy Warmińskiej w sprawie: 

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

rosnących na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Kłodnickiej na wysokości 

budynku nr 7 przy ul. Kłodnickiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.09.2010r. 

9.2. prośby o uzasadnienie wydania pozwolenia na działalność „Sklepu 

Wytrawnego Kolekcjonera - Brylant" przy ulicy Piotrowickiej 40.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

07.09.2010 r. 

9.3. wyjaśnienia i usunięcia nadmiernego hałasu, powodowanego pracą 

transformatora zasilającego oświetlenie uliczne, ulice Kłodnicką, Tadeusza 

Kościuszki i przyległe. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

zdnia09.09.2010r. 

9.4. przygotowania informacji na temat oddziaływania zainstalowanych na 

drogach progów zwalniających na bezpieczeństwo mieszkańców, stan 

techniczny pojazdów i stan techniczny budynków. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

13.09.2010 r. 

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

w Starym Panewniku przy ulicy Śmiłowickiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

14.09.2010r.  

10/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

10.1. usunięcia powalonych drzew przy ulicy Morawa ( tzn. teren Kuca). 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.09.2010r.  

10.2. umieszczenia fotoradaru w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej nr  

         44. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 17.09.2010r. 

17.3. dokonania naprawy zniszczeń miejscowych nawierzchni ul. Morawa i 

Bednorza. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dniał 17.09.2010r. 

18/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie tablicy upamiętniającej 

katowicki „Torkat". 
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.09.2010r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Heleny Hrapkiewicz - wniosek - w sprawie zaplanowania w 

budżecie miasta na rok 2011 funduszy na działalność Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku na Uniwersytecie Śląskim. 

2/ radnego Jerzego Forajtera - wniosek- w sprawie propozycji do budżetu 

miasta na rok 2011. 

Odpowiedź Prezesa Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo -

Kanalizacyjnej Sp. Z o.o. z dnia 17.09.2010r 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. podjęcia decyzji dotyczącej remontu mostu łączącego ul. Dolną z ul. 

Załęska Hałda. 

3.2. przyznania środków finansowych na remont dachu Kościoła św. Jana i 

Pawła w Katowicach - Dębie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka z dnia 

15.09.2010 r. 

3.3. pozostawienia restauracji mieszczącej się na parterze budynku Domu Prasy 

Śląskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 15.09.20lOr. 

4/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie interwencji związanej z udrożnieniem 

kanalizacji deszczowej w ul. Policyjnej w Katowicach. 

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

5.1. likwidacji i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z 

przystanku przy Dworcu PKP  w Ligocie. 

5.2. wydania przez Muzeum Historii Katowic zbioru pocztówek z XIX i XX 

wieku, przedstawiających miejsca i obiekty Ligoty i Panewnik, z okazji trwania 

w Katowicach ważnych wydarzeń, tj. 650-lecia Ligoty, 430-lecia Panewnik i 

145 rocznicy nadania praw miejskich Katowicom. 

6/ radnego Adama Warzechy w sprawie przeniesienia ławki zlokalizowanej w 

Dąbrówce Małej w rejonie ul. Wiosennej 11-13. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 21.09.2010r. 

7/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

7.1. usunięcia awarii oświetlenia na terenie dzielnicy Murcki. 

7.2. usunięcia nadmiernej ilości dzików pojawiających się w rejonie ul. 

Kołodzieja. 

8/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na naprawy na osiedlu Brynów. 

9/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 
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9.1. remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach – 

Nikiszowcu. 

9.2. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Leśnego Potoku w dzielnicy 

Janów. 

9.3. remontu boiska przy Gimnazjum nr 14 w Katowicach – Janowie. 

10/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie: 

10.1. wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Morawa 

w Szopienicach. 

10.2. przeprowadzenia naprawy uszkodzonych fragmentów ciągów 

komunikacyjnych w Szopienicach. 

10.3. oświetlenia skarpy przy ul. Trzech Stawów, lewa strona ul. Górniczego 

Dorobku. 

10.4. zwiększenia aktywności dzielnicowych Straży Miejskiej w Szopienicach. 

10.5. utworzenia na terenie miasta Katowice cmentarza dla zwierząt domowych. 

11/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie rozważenia możliwości 

wykonania jednostronnego chodnika na ul. Niemczyka. 

12/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

12.1. zabezpieczenia terenu znajdującego się przy ul. W. Pola 67, na którym 

dokonywana jest rozbiórka starych budynków. 

12.2. zabezpieczenia środków finansowych na naprawę oświetlenia w rejonie ul. 

Ligocka, a 9-ciu z Wujka w Katowicach. 

12.3. zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta 

Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał interpelacje radnych, które 

wpłynęły na dzisiejszą sesję Rady:  

1/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania nowej nawierzchni 

ulicy w rejonie ul. Solskiego 17.18, 19, 

2/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie usuwania nieprawidłowo 

parkujących pojazdów,  

3/ radnego Marcina Krupy – wniosek – ( poparty przez 10 innych radnych) w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

4/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie podjęcia skutecznych działań w sprawie 

stadionu „Kolejarz” w Katowicach - Piotrowicach, 

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

5.1. niedogodności mieszkańców ul. Kołobrzeskiej 7-9, związanych z 

usytuowaniem w sąsiedztwie ich mieszkań kontenerów na śmieci i podjętych 

działań,  

5.2. sprzeciwu mieszkańców dotyczącego koncepcji wykonania drogi od ulicy 

Chodkiewicza do ulicy Ludowej, zamiast traktu spacerowo-rowerowego,  

6/ radnej Izabeli Kminikowskiej w sprawie: 

6.1. przywrócenia na Pl. Londzina placu zabaw dla dzieci,  
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6.2. uporządkowania terenu wokół przystanku tramwajowego Załęże-Dwór, 

7/ radnego Dawida Kostempskiego w sprawie: 

7.1. rewitalizacji Doliny Trzech Stawów  w Katowicach, 

7.2. starań miasta Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, 

7.3. interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie modernizacji 

kamienic wpisanych do rejestru zabytków, 

7.4. sytuacji katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

7.5. modernizacji Spodka,  

7.6. budowy kompleksu basenów miejskich w Katowicach,  

7.7. koncepcji komunikacji w czasie przebudowy Pl. Szewczyka,  

7.8. modernizacji Hotelu Olimpijskiego w Katowicach, 

7.9. promocji katowickich uczelni wyższych poza granicami miasta,  

7.10. budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach,  

7.11. rewitalizacji dzielnicy Szopienice,  

7.12. budowy Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy Dąb,  

7.13. nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 8,  

7.14. budowy na Muchowcu City Port-u, 

7.15. rewitalizacji dzielnicy Giszowiec - Nikiszowiec,  

7.16. budowy nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego,  

7.17. członkostwa Katowic w Górnośląskim Związku Metropolitalnym,  

7.18. rewitalizacji dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec,  

7.19. utworzenia w Katowicach pracowni architektonicznej,  

7.20. rewitalizacji dzielnicy Piotrowice,  

7.21. rozbudowy bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach, 

7.22, udziału finansowego miasta Katowice w organizacji w Spodku Mistrzostw 

Świata w Siatkówce Mężczyzn, 

7.23. remontu rynku w dzielnicy Nikiszowiec, 

7.24. przebudowy skrzyżowania ul. Bytkowska - Telewizyjna,  

7.25. rewitalizacji dzielnicy Załęże,  

7.26. rewitalizacji parku przy al. Korfantego w dzielnicy Wełnowiec,  

7.27. wzmożenia patroli Straży Miejskiej na ul. Mariackiej,  

7.28. pozyskania funduszy europejskich przez miasto Katowice,  

7.29. modernizacji ul. 3 Maja w Katowicach,  

7.30. sytuacji finansowej miasta Katowice,  

7.31. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020,  

7.32. tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Katowic,  

7.33. rozwiązania problemu niszczejącej kamienicy mieszczącej się na rogu ulic 

Matejki i Dworcowej,  

7.34. ujęcia w projekcie modernizacji stadionu przy ulicy Bukowej w 

Katowicach większej ilości parkingów,  

7.35. aktualizacji strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020,  

7.36. budowy systemu monitoringu w dzielnicy Nikiszowiec,  
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7.37. zakupu serwera dla Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego,  

7.38. inicjatyw kulturalnych w Katowicach podczas Polskiej Prezydencji w Unii 

Europejskiej,  

7.39. wzmożenia kontroli handlujących na ul. 3 Maja przez Straż Miejską,  

7.40. przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice,  

7.41. budowy gmachu Muzeum Śląskiego,  

7.42. budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia,  

7.43. budowy zakładu termicznej obróbki odpadów,  

7.44. modernizacji hali Kolejarz,  

7.45. modernizacji placu zabaw na Muchowcu,  

7.46. bezpieczeństwa w mieście Katowice,  

7.47. spadku liczby mieszkańców Katowic,  

7.48. remontu ul. Tylna Mariacka,  

7.49. wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach,  

7.50. rewitalizacji Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej. 

 

Punkt 35 Zapytania radnych. 
Radna Izabela Kminikowska zapytała kiedy rozpocznie się budowa stadionu 

„Orlik” w dzielnicy Załęże. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański wyjaśnił, że 

wykonawca został wybrany, a plac przekazany. Można więc uznać, że budowa 

została rozpoczęta.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał o Strefy Aktywności Rodzinnej. Konkretnie o to, 

który Wydział Urzędu Miasta jest odpowiedzialny za dokończenie prac oraz 

wykonanie wszystkich koniecznych poprawek.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Wydział Inwestycji.  

W dzisiejszej uchwale dotyczącej zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2010r. przeznaczono 250 tys. zł  na ogrodzenie tych stref. W strefie 

znajdującej się przy Placu Wojska Polskiego zasiana zostanie trawa.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o realizację boiska przy Szkole 

Podstawowej nr 9. Radna otrzymała odpowiedź, że zaistniały problemy z 

wykonawcą robót. Radna zapytała  jakie będą dalsze losy tej inwestycji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że umowa została zerwana, gdyż 

wykonawca nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Wybrany więc 

zostanie nowy wykonawca, który dokończy inwestycję. Termin oddania boiska 

z podanego wyżej powodu zapewne się opóźni.  

Wiceprezydent zobowiązała się udzielić pisemnej odpowiedzi co do terminu 

ukończenia prac.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do pytania zadanego na poprzedniej sesji 

Rady Miasta, a dotyczącego miejsc parkingowych w centrum miasta, konkretnie 
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przy ul. Dworcowej. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że to nie jest ten teren,  

o który pytała Pani Radna. Stwierdziła, że chodzi o pierwszą wysepkę, jadąc ul. 

Dworcową w kierunku ul. Mariackiej, w miejscu dopuszczającym zakręt ( obok 

szaletów miejskich), przy  którym stoi zakaz zatrzymywania się. Radna 

zauważyła, że bardzo dużo miejsc parkingowych zostało „straconych” poprzez 

wyłączenie z ruchu ul. Mariackiej oraz remont ul. Mielęckiego. Straż Miejska 

zakłada blokady na koła pojazdów parkujących na wspomnianej wysepce lub 

tych, które zaparkują obok niej. Radna poprosiła aby do zakończenia prac 

remontowych na ul. „Tylniej Mariackiej”, gdzie zaplanowano 200 nowych 

miejsc parkingowych, nie stwarzać przeszkód osobom chcącym zaparkować we 

wspomnianym wyżej miejscu.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że najprościej byłoby w tej sprawie złożyć 

interpelację wraz ze szkicem, gdyż wówczas nie byłoby niedomówień o jakie 

miejsce parkingowe chodzi.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że we wspomnianym przez 

Radną Rojewską miejscu zorganizowana została taka organizacja ruchu, żeby  

został zagwarantowany wyjazd z ulicy Dworcowej do znajdujących się tam 

hoteli. To, co do niedawna stanowiło parking, obecnie służy jako wyjazd. 

Pełna odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

Radna Bożena Rojewska potwierdziła, że jest to ulica wyjazdowa w kierunku 

ulicy Św. Jana, natomiast wydaje się, że po obu stronach ulicy Dworcowej 

można by parkować. Obecnie jest to zabronione znajdującym się tam znakiem. 

Do momentu rozpoczęcia remontu ulicy Mielęckiego i „Tylnej Mariackiej” tego 

znaku nie było.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyjaśnienie sprawy zostanie udzielone na 

piśmie.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał czy przewidziane w zmianach w budżecie miasta 

środki, zaplanowane na Strefy Aktywności Rodzinnej przewidują także 

oświetlenie tych stref. Ponadto Radny zapytał czy, zgodnie z obietnicą byłego 

Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego,  zostanie w tym obszarze 

zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obecnie środki zaplanowane 

zostały jedynie na ogrodzenie Stref Aktywności Rodzinnej. Po przejęciu ich 

utrzymania przez Zakład Zieleni Miejskiej będą one systematycznie doposażone 

w kolejne urządzenia infrastruktury.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał czy zostały już wybrane podmioty, które otrzymają  

z budżetu miasta dotację na „promocję miasta poprzez sport”. Jeżeli tak, to jakie 

to są podmioty i jakie środki finansowe otrzymają.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  
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Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o Strefę Aktywności Rodzinnej znajdującą 

się przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej. Kto będzie gospodarzem tych stref. Czy 

będzie się nimi opiekował Zakład Zieleni Miejskiej.  

W związku z otrzymaną, nie wyjaśniającą sprawy w sposób wystarczający,  

odpowiedzią, Radny ponownie  zapytał o sprawę planów zagospodarowania 

terenu ulicy Ułańskiej i ul. Chorzowskiej. Konkretnie o to, jakie pozwolenia na 

budowę wydano w obszarze pomiędzy tymi ulicami.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Strefy Aktywności Rodzinnej 

będą administrowane przez Zakład Zieleni Miejskiej.  

Pani Wiceprezydent zobowiązała się odpowiedzieć na piśmie na pytanie 

Radnego dotyczące planu zagospodarowania terenu ulicy Ułańskiej  

i Chorzowskiej.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zapytał kiedy do Biura Rady Miasta 

wpłynie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odpłatności za 

przedszkola.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze projekt jest na etapie konsultacji 

społecznych i zapewne będzie przedmiotem obrad sesji październikowej.  

 

Punkt 36 Komunikaty i wolne wnioski. 

Prowadzący obrady odczytał pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 21 

września 2010r., będące zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIII/1286/10 

Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta 

Katowice.  

Poinformował także, że jednocześnie tą samą uchwałę w dniu 22 września 

2010r. Wojewoda opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

Radna Magdalena Wieczorek podziękowała za pomoc w przygotowaniu 

dwóch projektów uchwał dot. programu „Prymus” Naczelnikowi Wydziału 

Edukacji Urzędu Miasta Panu Mieczysławowi Żyrkowi i jego zastępcy Panu 

Bogdanowi Szaflarskiemu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka złożył wniosek o dopuszczenie do głosu Pana JoPa Gl, 

który chciał zabrać głos w swojej sprawie. Jest on nauczycielem. Od 24 sierpnia 

2009r. nie może liczyć na pomoc Urzędu Miasta.   

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa jest indywidualna, dotycząca 

poszukiwania pracy przez Pana G. Prowadzący obrady poinformował, że 
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udzielił odpowiedzi na pismo Zainteresowanego. Wydaje się, że sala sesyjna nie 

jest najlepszym miejscem na tego typu wystąpienia.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz wniósł o przegłosowanie wniosku o dopuszczenie 

do głosu Pana JGl.  

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na zabranie głosu przez 

zainteresowanego. 

 

Pan  P Gl wyjaśnił, że znalazł się, jako nauczyciel, w sytuacji dramatycznej. 

Nadzwyczajność sytuacji polega na tym, że jest w wieku przedemerytalnym. 

Jest w trakcie dyplomowania się. W połowie sierpnia 2009r. w obliczu utraty 

pracy, gdy kończyła się umowa ze szkołą, w której pracował, zwrócił się z 

prośbą o pomoc do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Minął rok, a pomocy nie 

otrzymał. Dodał, że wyczerpał wszelkie możliwości, tzn. Internet, ogłoszenia, 

zapytania indywidualne. Można by powiedzieć, że bezrobotnych jest wielu, 

zmniejszają się oddziały w szkołach, co roku przybywa bezrobotnych 

nauczycieli. Problemem jest jednak to, że zwalniani ze szkół nauczyciele mają 

po 30, 40 lat, a Pan Glima 61. „Która szkoła zatrudni nauczyciela w wieku 61 

lat”. Przez cały rok bezskutecznie szukał pracy. W całych Katowicach, nawet  

w trakcie roku szkolnego są przyjęcia. W takim razie dlaczego się o tym nie 

dowiedział. W związku ze swoją sytuacją, zwrócił się do Urzędu Miasta, do 

Prezydenta Piotra Uszoka. Skierowano go do Pani Wiceprezydent Krystyny 

Siejnej i zamiast pomocy spotkał się z „arogancją i kopniakami”.  

W tym momencie skończył się czas wypowiedzi.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z pisma Pana G, które złożył podczas 

gdy był na dyżurze u Przewodniczącego, wynika, iż Pan nie jest zarejestrowany 

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. To co Pan G powiedział, nie 

ma większego znaczenia w sprawie. Jeżeli czuje się źle potraktowany, może 

złożyć skargę na Wiceprezydenta lub Naczelników.  

Dodał, że Rada Miasta Katowice ma już obecnie rozeznanie w sprawie.  

Prowadzący obrady  zapytał  Pana radnego Tomasza Szpyrkę co chciał osiągnąć 

doprowadzając do wypowiedzi  Pana G i czy ma jakieś gotowe rozwiązanie 

sprawy po tym wystąpieniu. 

  

Radny Tomasz Szpyrka przyznał, że ewentualne złe potraktowanie przez 

Urząd Miasta Pana G jest tematem na skargę. Zainteresowanie sprawą szerszego 

grona Radnych Rady Miasta wydawało mu się zasadne. Niejednokrotnie było to 

już na sesjach praktykowane.  

 

Przewodniczący Rady zaprzeczył i stwierdził, że nigdy nie udzielaliśmy głosu 

w sprawach niezwiązanych z porządkiem obrad sesji.  
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Punkt 37 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Jerzy Forajter 

zamknął obrady LXV sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 16.55.                                                                              

                                                                              

                                                                               Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                              Jerzy Forajter   


