
Rada Miasta Katowice 

Protokó ł  z II sesji VI kadencji samorządu. 

Data sesji: 13 grudnia 2010 r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. M łyńskiej 4. 
Godzina rozpocz ęcia sesji: 15.00. 
Godzina zakończenia sesji: 18.15 
Numery podj ętych uchwa ł : II / 3 / 10 — II / 19 / 10 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski 
Sekretarze sesji: radna Helena Hrapkiewicz i radny Witold Witkowicz 
Komisja Uchwa ł  i Wniosków: radna Helena Hrapkiewicz — jako 
Przewodnicząca Komisji Uchwał  i Wniosków i radny Witold Witkowicz. 
Protokolantka: Beata Musiał  

Załączniki do protoko łu: 
Nr 1 Informacja o dzia łaniach Prezydenta Miasta w okresie mi ędzysesyjnym. 
Nr 2 Protokó ł  Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Katowice. 
Nr 3 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat bud żetu miasta Katowice 
na 2011r. i prognozy finansowej. 

W sesji uczestniczy ło 22 radnych ( na 25 ogółem ) 
Radni nieobecni: 
1/ Józef Kocurek 
2/ Marek Szczerbowski 
3/ Józef Zawadzki 
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Porz ądek obrad II sesji Rady Miasta Katowice 
wraz z proponowanymi zmianami. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie za świadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Katowice. 
3. Złożenie ś lubowania przez Prezydenta Miasta Katowice. 
4. Powołanie sekretarzy sesji. 
5. Powołanie Komisji Uchwał  i Wniosków. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Prezydenta Miasta Katowice. 
7. Podj ęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta 

Katowice. 
8. Przyj ęcie protoko łu z I sesji Rady Miasta Katowice. 
9. Zmiany w porządku obrad. 
9a/ Podjęcie uchwał  w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Rady Miasta 

Katowice ( PU -28/10 i PU— 29/10). 
10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z dzia łalności w okresie 

międzysesyjnym. 
11.Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodnicz ących Rady Miasta 

Katowice. 
12. Wybór Komisji 	Skrutacyjnej 	dla przeprowadzenia wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 
13.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

wyboru wiceprzewodnicz ących Rady Miasta Katowice. 
14.Przeprowadzenie wyboru wiceprzewodnicz ących Rady Miasta Katowice. 
15.Podj ęcie uchwały stwierdzaj ącej wybór wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Katowice. 
16.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej sk ładu osobowego. 
17.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie powo łania komisji stałych 

Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu dzia łania. 
I 8.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia sk ładów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Katowice. 
19.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wyboru przewodniczących 

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 
20.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś ląskiego ( PU-9/10). 
21.Rozpatrzenie projektu uchwa ły zmieniaj ącej uchwałę  Rady Miasta 

Katowice w sprawie okre ś lenia wzorów formularzy, warunków i trybu 
składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo ści, podatek 
rolny, podatek le śny oraz mo żliwości składania deklaracji na podatek od 
środków transportowych za pomoc ą  środków komunikacji elektronicznej. 

22.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie okre ś lenia wysoko ści stawek 
podatku od nieruchomo ści na rok 2011 obowi ązujących na terenie miasta 
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Katowice. 
23.Rozpatrzenie projektu uchwa ły uchylaj ącej uchwałę  Rady Miasta 

Katowice w sprawie op łaty od posiadania psów. 
24.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2010r.( wraz z autopoprawką  PU-25/10). 
25.Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi ązku 
Komunalnego Górno ś ląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

25a/ Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia wykazu 
planowanych wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie 
wygasają  z up ływem roku budżetowego 2010 oraz okre ślenia 
ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku uj ę tego w tym wykazie 
(PU- 27/10). 

25b/ Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 
L 	B 	wraz z odpowiedzi ą  na skargę  (  PU — 26/10). 

26.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat bud żetu miasta 
Katowice na 2011r. i prognozy finansowej. 

27.Rozpatrzenie skarg i wniosków. 
28.Interpelacje radnych. 
29.Zapytania radnych. 
30.Komunikaty i wolne wnioski. 
31.Zamknięcie sesji. 

Przebieg obrad. 
Punkt 1 Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady II sesji Rady 
Miasta Katowice VI kadencji samorz ądu. 
Powitał  Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Przewodnicz ącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach Pana Mariusza Witkowskiego, 
Prezydenta Miasta Pana Piotra Uszoka, Naczelników i przedstawicieli 
Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów. 
Prowadzący obrady powita ł  obecnego na sesji Pos ła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Marka Wójcika oraz Pani ą  Krystynę  Klaczkowską, reprezentuj ącą  
Posła na Sejm Pana Kazimierza Kutza. 
Przewodniczący Rady powitał  także obecnych Przewodnicz ących Zarządów 
Jednostek Pomocniczych, Przewodnicz ących Rad Jednostek Pomocniczych, 
mieszkańców Katowic przyby łych na dzisiejszą  sesj ę  oraz internautów. 
Na podstawie listy obecno ści Prowadzący obrady stwierdzi ł , że obrady sesji 
są  prawomocne. 
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Punkt 2 Wręczenie za świadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Katowice. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach Pan Mariusz 
Witkowski wręczył  Panu Piotrowi Czes ławowi Uszokowi zaświadczenie 
o wyborze na Prezydenta Miasta Katowice. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulowa ł 	Panu 
Prezydentowi wyboru. Życzył  aby okres tej kadencji, by ł  czasem 
dynamicznego rozwoju miasta Katowice i aby praca Pana Prezydenta by ła 
zauważona, odczuwalna i doceniona przez wszystkich mieszka ńców. 

Punkt 3 Złożenie ś lubowania przez Prezydenta Miasta Katowice. 
Złożono ś lubowanie następującej tre ści: "Obejmuj ąc urząd prezydenta miasta, 
uroczyście ś lubuj ę , że dochowam wierno ści prawu, a powierzony mi urz ąd 
sprawować  będę  tylko dla dobra publicznego i pomy ś lności mieszkańców 
miasta. Tak mi dopomóż  Bóg." 

O godz. 14.15 ogłoszono krótką  przerwę  w celu przekazania betlejemskiego 
światełka pokoju przez Harcerzy z Katowickiego Hufca ZHP. 
Harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju, z którego od 20 lat roznosz ą  
ogień  po terenach Polski ale i poza jej granicami. Tegorocznym has łem 
betlejemskiego światełka pokoju jest „Ku przysz ło ści". Światełko to stanowi nie 
tylko symbol pokoju, ale tak że braterstwa i s łużby. 
Harcerze z katowickiego Hufca ZHP z łożyli wszystkim obecnym na sali 
sesyjnej życzenia z okazji zbli żaj ących si ę  Świąt Bożego Narodzenia oraz 
zaśpiewali kolędę  „Wśród nocnej ciszy" przy akompaniamencie gitary. 

Punkt 4 Powo łanie sekretarzy sesji. 
Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponowa ł  następujących Państwa 
Radnych: 
1/ Helenę  Hrapkiewicz 
2/ Witolda Witkowicza 
W/w Radni wyrazili zgod ę . 
W wyniku głosowania, przy 21 głosach „za", na sekretarzy sesji zostali wybrani 
zaproponowani wcze śniej Radni: Helena Hrapkiewicz i Witold Witkowicz. 

Punkt 5 
Powo łanie Komisji Uchwa ł  i Wniosków. 
Przewodniczący Rady zaproponował  aby funkcj ę  Komisji Uchwał  i Wniosków 
pełnili sekretarze sesji, a na Przewodnicz ącą  Komisji Uchwał  i Wniosków 
zaproponował  Panią  Radną  Helenę  Hrapkiewicz. 
Radna Helena Hrapkiewicz wyrazi ła zgodę . 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał  i Wniosków przeg łosowano 
jednogło śnie, przy 22 g łosach „za". 
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Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice, 
stanowiący druk sesyjny nr PU — 23/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod g łosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 22 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/3/10 / 

Punkt 7 Podj ęcie uchwa ły w sprawie wyga śnięcia mandatu radnego Rady 
Miasta Katowice. 
Przewodniczący Rady przypomnia ł , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie wyga śnięcia mandatu radnego Rady Miasta Katowice ( Radny Piotr 
Uszok ), stanowiący druk sesyjny nr PU — 15/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 21 g łosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/4/10 / 

Punkt 8 Przyj ęcie protoko łu z I sesji Rady Miasta Katowice. 
Przewodniczący Rady poinformował , że projekt protoko łu z I sesji Rady 
Miasta Katowice by ł  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt protoko łu z I sesji Rady Miasta pod g łosowanie. 

Protokół  z I sesji Rady Miasta Katowice zosta ł  przyj ęty jednogło śnie, przy 22 
głosach „za". 

Punkt 9 Zmiany w porządku obrad. 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowi ącego 
załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Ś l. z 2004r., nr 14, 
poz. 539z późn. zm.) Przewodniczący Rady zawnioskował  o zmianę  porządku 
obrad polegaj ącą  na dopisaniu punktu 9a/ Podj ęcie uchwa ł  w sprawie 
wygaśnięcia mandatów radnych Rady Miasta Katowice  (  PU -28/10 i PU —
29/10 ). 
Zmiana zosta ła przyj ęta jednog ło śnie, przy 22 g łosach „za". 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowi ącego 
załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Ś l. z 2004r., nr 14, 
poz. 539z pó źn. zm.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował  o zmiany 
porządku obrad polegaj ące na: 
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1/ dopisaniu punktu 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia 
wykazu planowanych wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie 
wygasają  z upływem roku budżetowego 2010 oraz okre ś lenia ostatecznego 
terminu realizacji każdego wydatku uj ętego w tym wykazie  (  PU - 27/10 ). 
Zmiana zosta ła przyj ęta jednogłośnie, przy 21 g łosach  „za". 
2/ dopisaniu punktu 25b/ Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 
Pana L 	B 	 wraz z odpowiedzi ą  na skargę  (  PU — 26/10 ). 
Zmiana zosta ła przyj ęta jednogło śnie, przy 22 g łosach „za". 

Punkt 9a/ Podj ęcie uchwa ł  w sprawie wyga śnięcia mandatów radnych 
Rady Miasta Katowice. 
Przewodniczący Rady poinformowa ł , że w dniu 10 grudnia br. do Biura Rady 
Miasta wpłynęły pisma Pani Radnej Krystyny Siejnej oraz Pana Radnego 
Michała Lutego, zrzekaj ących się  mandatu radnych w Radzie Miasta 
Katowice. 
W związku z tym konieczne jest podj ęcie uchwa ły  w  sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnej Rady Miasta Katowice ( Pani Radna Krystyna Siejna ), 
stanowiący druk sesyjny PU- 28/10. 

Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 22 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/5/10 / 

Przewodniczący Rady poinformował , że kolejnym projektem uchwały, który 
należy rozpatrzyć  to projekt w sprawie wyga śnięcia mandatu radnego Rady 
Miasta Katowice ( Pan Radny Micha ł  Luty ), stanowiący druk sesyjny PU-
29/10. 

Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/6/10 / 

Punkt 10 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z dzia łalności 
w okresie międzysesyjnym. 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok złożył  informacj ę  o działaniach 
Prezydenta Miasta w okresie od 3 listopada do 9 grudnia 2010r. 

/ Informacja Prezydenta- za ł . nr  1 do protoko łu / 

Punkt 11 Zg łoszenie kandydatów na wiceprzewodnicz ących Rady Miasta 
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Katowice. 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował , że na funkcje 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice wp łynęły następujące 
zgłoszenia: 

1. Radny Jerzy Forajter 
2. Radna Ewa Ko łodziej 
3. Radny Adam Warzecha 

Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych zg łoszeń  zamknął  listę  kandydatów 
na wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Punkt 12 Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poprosi ł  o zgłaszanie 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru 
wiceprzewodnicz ących Rady Miasta, która przeprowadzi wybór i dokona 
podliczenia g łosów. 
Przypomniał , że Komisja Skrutacyjna z łożona jest z 3 radnych. 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił  do Komisji Skrutacyjnej Radnego Dariusza 
Łyczko. 
Radny Dariusz Łyczko wyrazi ł  zgodę . 
Radny Adam Warzecha zgłosił  kandydaturę  Radnego Tomasza Szpyrki. 
Radny Tomasz Szpyrka wyrazi ł  zgodę . 
Radny Piotr Pietrasz zgłosił  kandydaturę  Radnego Mariusza Skiby. 
Radny Mariusz Skiba wyrazi ł  zgodę . 
Rada Miasta Katowice w wyniku g łosowania: 21 głosów „za", brak g łosów 
przeciwnych i brak g łosów „wstrzymuj ących si ę", przyj ęła skład Komisji 
Skrutacyjnej. 

O godz. 15.45 Prowadzący obrady ogłosił  przerwę . 
W tym czasie Komisja Skrutacyjna uda ła się  do pokoju 203 
w celu ukonstytuowania si ę  i wydrukowania kart do głosowania. 
O godz. 16.00 wznowiono obrady sesji. 
W wyniku ukonstytuowania si ę , na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
wybrano Radnego Dariusza Łyczko. 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu wyboru wiceprzewodnicz ących Rady Miasta Katowice. 
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Prowadzący obrady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru wiceprzewodnicz ących Rady 
Miasta Katowice, stanowi ący druk sesyjny nr PU - 16 / 10. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Łyczko przedstawił  
regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

Wobec braku uwag i zg łoszeń  ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał  
pod głosowanie projekt uchwa ły w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice: 
Uchwała została podj ęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/7/10 / 

Punkt 14 Przeprowadzenie wyboru wiceprzewodnicz ących Rady Miasta 
Katowice. 
Komisja Skrutacyjna przeprowadzi ła wybór wiceprzewodnicz ących Rady 
Miasta Katowice. Rozda ła karty do głosowania  i  każdy Radny ( w kolejno ści 
alfabetycznej ) dokona ł  wyboru w tajnym głosowaniu. 
O godz. 16.12 Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski ogłosił  przerwę  
w obradach, w celu przeliczenia przez Komisj ę  Skrutacyjną  głosów. 

O godz. 16.20 wznowiono obrady. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Łyczko przedstawił  
protokół  z głosowania. 
W wyniku tajnego głosowania radnych, na Wiceprzewodnicz ących Rady Miasta 
Katowice VI kadencji samorządu wybrani zostali: 
1/ Radny Jerzy Forajter 
2/ Radna Ewa Ko łodziej 
3/ Radny Adam Warzecha 

/ Protokó ł  Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodnicz ących Rady 
Miasta Katowice — za ł . nr  2 / 

Punkt 15 Podj ęcie uchwa ły stwierdzaj ącej wybór Wiceprzewodnicz ących 
Rady Miasta Katowice. 
Na podstawie wyników g łosowania Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę  
Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

/ Uchwa ła nr 11/8/10 / 

Prowadzący obrady pogratulował  nowo wybranym Wiceprzewodniczącym 
Rady: Panu Radnemu Jerzemu Forajterowi, Pani Radnej Ewie Kołodziej i Panu 
Radnemu Adamowi Warzesze. 
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie powo łania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej sk ładu osobowego. 

Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie powo łania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia 
jej składu osobowego, stanowiący druk sesyjny nr PU — 18/10. 

Prowadzący obrady zaproponowa ł  do składu Komisji Rewizyjnej: 
1) Radnego Witolda Witkowicza na Przewodnicz ącego Komisji, 
2) Radną  Stanisławę  Wermińską  na Wiceprzewodniczącą  Komisji, 
3) Radną  Barbarę  Wnęk na Sekretarza Komisji, 
4) Radnego Józefa Kocurka, 
5) Radnego Dariusza Łyczko, 
6) Radną  Magdalenę  Wieczorek, 
7) Radnego Andrzeja Zydorowicza, 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie ( b ądź  osobiście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto większo ścią  głosów, przy 19 g łosach „za", braku sprzeciwu i 3 
głosach „wstrzymuj ących się". 

/ Uchwa ła nr II/9/10  / 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie powo łania komisji 
sta łych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu dzia łania. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich 
przedmiotu działania, stanowi ący druk sesyjny nr PU — 19/10. 

Radny Jerzy Forajter poprosi ł  o wykre ś lenie w zapisach dotycz ących Komisji 
Organizacyjnej, punktu 6) w § 2 ust. 1 projektu uchwa ły, stanowiącym 
„wspó łpracę  z Ko ściołami i związkami wyznaniowymi". Obawia si ę , że nie 
mieści się  to w zadaniach w łasnych gminy i zapis  ten  może spotkać  się  
z negatywną  reakcj ą  nadzoru prawnego Wojewody Ś ląskiego. 

Radny Adam Warzecha zgłosił  wniosek przeciwny. Stwierdzi ł , że treść  tego 
zapisu by ła konsultowana zarówno z Biurem Rady Miasta, jak i Wydzia łem 
Prawnym Urzędy Miasta. 
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Naczelnik Wydzia łu Prawnego Urzędu Miasta Pani Joanna Machura — 
Peryt stwierdzi ła, że analizuj ąc projekt uchwa ły nie dopatrzono si ę  sprzeczno ści 
z przepisami prawa. 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie wniosek radnego Jerzego 
Forajtera o wykre ślenie pkt 6 z § 2, ust. 1 projektu uchwa ły. 

Wniosek nie uzyskał  wymaganej wi ększości, w wyniku głosowania: 7 głosów 
„za", 12 głosów przeciwnych i 2 g łosy „wstrzymuj ące się". 

Wobec braku dalszych uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący 
obrady poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto większością  głosów, przy 16 g łosach „za", braku sprzeciwu i 5 
głosach „wstrzymuj ących się". 

/ Uchwa ła nr II/10/10 / 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia sk ładów 
osobowych komisji sta łych Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie ustalenia sk ładów osobowych komisji stałych Rady Miasta 
Katowice, stanowiący druk sesyjny nr PU — 20/10. 

Prowadzący obrady poinformował , że wpłynęły do niego nast ępujące 
kandydatury Radnych: 
Do Komisji Organizacyjnej: 
1) Radny Jerzy Dolinkiewicz 
2) Radny Jerzy Forajter 
3) Radny Arkadiusz Godlewski 
4) Radna Ewa Ko łodziej 
5) Radny Piotr Pietrasz 
6) Radny Tomasz Szpyrka 
7) Radny Adam Warzecha 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Do Komisji Budżetu Miasta: 
1) Radny Jerzy Dolinkiewicz 
2) Radny Jerzy Forajter 
3) Radny Arkadiusz Godlewski 
4) Radna Helena Hrapkiewicz 
5) Radna Daria Kosmala 
6) Radny Mariusz Skiba 
7) Radny Marek Szczerbowski 
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8) Radny Tomasz Szpyrka 
9) Radna Barbara Wn ęk 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Do Komisji Edukacji: 
1) Radny Jerzy Dolinkiewicz 
2) Radna Helena Hrapkiewicz 
3) Radna Ewa Ko łodziej 
4) Radny Tomasz Maśnica 
5) Radna Krystyna Panek 
6) Radna Bożena Rojewska 
7) Radna Magdalena Wieczorek 
8) Radna Barbara Wn ęk 
9) Radny Józef Zawadzki 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie ( b ądź  osobiście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Do Komisji Kultury, Promocji i Sportu: 
1) Radny Józef Kocurek 
2) Radna Ewa Ko łodziej 
3) Radny Dariusz Łyczko 
4) Radny Tomasz Ma śnica 
5) Radny Piotr Pietrasz 
6) Radna Maria Sokół  
7) Radny Marek Szczerbowski 
8) Radny Tomasz Szpyrka 
9) Radna El żbieta Zacher 
10) Radny Józef Zawadzki 
11) Radny Andrzej Zydorowicz 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie ( bądź  osobi ście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Do Komisji Polityki Spo łecznej: 
1) Radna Helena Hrapkiewicz 
2) Radna Daria Kosmala 
3) Radna Krystyna Panek 
4) Radny Piotr Pietrasz 
5) Radna Maria Sokó ł  
6) Radna Stanis ława Wermińska 
7) Radny Witold Witkowicz 
8) Radny Stanis ław Włoch 
9) Radna Elżbieta Zacher 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie 
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Do Komisji Infrastruktury i Środowiska: 
1) Radny Jerzy Forajter 
2) Radny Józef Kocurek 
3) Radny Tomasz Maśnica 
4) Radny Mariusz Skiba 
5) Radna Maria Sokó ł  
6) Radny Adam Warzecha 
7) Radna Magdalena Wieczorek 
8) Radny Witold Witkowicz 
9) Radna Elżbieta Zacher 
10) Radny Józef Zawadzki 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgodę  na kandydowanie 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

( 
bądź  osobiście, 

Do Komisji Rozwoju Miasta: 
1) Radny Jerzy Dolinkiewicz 
2) Radny Arkadiusz Godlewski 
3) Radny Józef Kocurek 
4) Radna Dania Kosmala 
5) Radna Krystyna Panek 
6) Radny Piotr Pietrasz 
7) Radna Bożena Rojewska 
8) Radny Tomasz Szpyrka 
9) Radna Stanis ława Wermińska 
10) Radny Stanisław Włoch 
11) Radny Andrzej Zydorowicz 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgodę  na kandydowanie ( b ądź  osobiście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/11/10 / 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodnicz ących sta łych komisji Rady Miasta 
Katowice. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie wyboru przewodnicz ących i wiceprzewodniczących stałych komisji 
Rady Miasta Katowice, stanowi ący druk sesyjny nr PU — 21/10. 

Prowadzący obrady poinformował , że wpłynęły do niego następujące 
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zgłoszenia Radnych: 
Do Komisji Organizacyjnej: 
1) Radny Arkadiusz Godlewski - przewodnicz ący 
2) Radny Jerzy Forajter — wiceprzewodnicz ący 
3) Radny Adam Warzecha — wiceprzewodnicz ący 
4) Radna Ewa Ko łodziej — wiceprzewodnicz ąca 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Radny Jerzy Forajter zapytał  czy Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski 
przewiduje aż  trzech wiceprzewodnicz ących w Komisji Organizacyjnej. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski potwierdził , że tak. 

Radny Jerzy Forajter zapytał  w takim razie kto b ędzie pe łnił  obowiązki pod 
nieobecno ść  Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował , że Pan Radny Jerzy Forajter. 

Prowadzący obrady zgłosił  kandydatów do Komisji Budżetu Miasta: 
1) Radny Marek Szczerbowski - przewodnicz ący 
2) Radny Jerzy Dolinkiewicz - wiceprzewodnicz ący 
3) Radny Mariusz Skiba — wiceprzewodnicz ący 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie ( bądź  osobiście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Do Komisji Edukacji: 
1) Radna Ewa Ko łodziej - przewodnicząca 
2) Radny Jerzy Dolinkiewicz — wiceprzewodnicz ący 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Do Komisji Kultury, Promocji i Sportu: 
1) Radny Andrzej Zydorowicz - przewodnicz ący 
2) Radny Dariusz Łyczko - wiceprzewodnicz ący 
3) Radny Tomasz Szpyrka — wiceprzewodnicz ący 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Do Komisji Polityki Spo łecznej: 
1) Radna Helena Hrapkiewicz - przewodnicz ąca 
2) Radny Stanis ław Włoch — wiceprzewodniczący 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie. 

Do Komisja Infrastruktury i Środowiska: 
1) Radna Magdalena Wieczorek - przewodnicz ąca 
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2) Radny Jerzy Forajter - wiceprzewodnicz ący 
3) Radna Elżbieta Zacher — wiceprzewodnicząca 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgodę  na kandydowanie. 

Do Komisji Rozwoju Miasta: 
1) Radna Bożena Rojewska - przewodnicz ąca 
2) Radny Józef Kocurek - wiceprzewodnicz ący 
3) Radna Dania Kosmala  -  wiceprzewodnicząca 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na kandydowanie ( b ądź  osobiście, 
bądź  w innej formie — w razie nieobecno ści na sesji ). 

Radny Jerzy Forajter wyraził  zaniepokojenie propozycj ą  wyrażoną  
w zaproponowanych kandydaturach na przewodnicz ących 
i wiceprzewodniczących komisji Rady Miasta Katowice. Stwierdzi ł , że nie jest 
to propozycja uzgodniona i nie uzyska ła ona konsensusu. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy są  oczywiste, gdyż  na osiem komisji, siedem obejmuje Klub 
Radnych „Platformy Obywatelskiej". Nie przystaje to do żadnych parytetów, ani 
rozkładu mandatów w Radzie Miasta. Przypomnia ł , że Radni wybrani z listy 
Komitetu Wyborczego „Forum Samorządowe i Piotr Uszok" uzyskali dziesi ęć  
mandatów w Radzie, pozostaje jeszcze czterech Radnych wybranych z listy 
„Prawa i Sprawiedliwo ści". Skomentował , że taka sytuacja nie rokuje dobrze dla 
konstruktywnej, organicznej, dobrej pracy w Radzie Miasta. Przypomnia ł , że 
w poprzedniej kadencji rozk ład był  zupełnie inny. W związku  z  tym Radni 
z „Forum Samorządowego i Piotr Uszok" wstrzymaj ą  się  od głosu podczas 
głosowania nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził ,  że  podziela pogląd, iż  
nie osiągnięto w sprawie kompromisu. By łoby dobrze aby próbować  do niego 
dążyć. Obecnie priorytetem jest jednak rozpocz ęcie prac w komisjach Rady 
Miasta. Został  już  złożony projekt budżetu miasta na 2011r., nad którym 
należy rozpocząć  pracę . Tytułem sprostowania stwierdzi ł ,  z  ośmiu komisji Rady 
Miasta, Klub Radnych „PO" obsadził  przewodniczenie tylko pi ęciu, gdyż  
Komisja Organizacyjna ma zupe łnie inny charakter, a dwie pozosta łe Komisje 
będą  zarządzane przez przedstawicieli innych środowisk politycznych. 

Radna Ewa Ko łodziej zauważyła, że wszystkie osoby zaproponowane na 
funkcje Przewodniczących Komisji są  doświadczonymi Radnymi. Zarzut 
niezbyt merytorycznej pracy wydaje si ę  więc postawiony na wyrost. 
Wobec braku dalszych uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadz ący 
obrady poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podjęto większością  głosów, przy 12 g łosach  „za",  braku sprzeciwu i 9 
głosach „wstrzymuj ących się". 

/ Uchwa ła nr II/12/10 / 
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wniesienia skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś ląskiego. 

Przewodniczący Rady przypomnia ł , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygni ęcie nadzorcze Wojewody 
Ś ląskiego, stanowiący druk sesyjny nr PU — 9/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto większo ścią  głosów, przy 20 głosach  „za",  1 głosie sprzeciwu 
i braku głosów „wstrzymuj ących się". 

/ Uchwa ła nr II/13/10 / 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę  Rady 
Miasta Katowice w sprawie okre ślenia wzorów formularzy, warunków 
i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo ści, 
podatek rolny, podatek le śny oraz moż liwości składania deklaracji na 
podatek od środków transportowych za pomoc ą  środków komunikacji 
elektronicznej. 
Przewodniczący Rady przypomnia ł , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
zmieniającej uchwałę  w sprawie okre ślenia wzorów formularzy, warunków i 
trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo ści, podatek 
rolny, podatek le śny oraz moż liwości składania deklaracji na podatek od 
środków transportowych za pomoc ą  środków komunikacji elektronicznej, 
stanowiący druk sesyjny nr PU — 12/10. 
Załącznik do projektu uchwa ły w formacie danych XML dostępny był  na 
stronach BIP. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod g łosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 22 głosach  „za". 

/ Uchwa ła nr 11/14/10 / 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie okre ś lenia wysoko ści 
stawek podatku od nieruchomo ści na rok 2011 obowi ązuj ących na terenie 
miasta Katowice. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie okre ś lenia wysokości stawek podatku od nieruchomo ści na rok 2011 
obowiązujących na terenie miasta Katowice, stanowi ący druk sesyjny nr PU —
13/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  nie uzyskała wymaganej wi ększości głosów,  w  wyniku głosowania: 9 
głosów „za", 13 g łosów sprzeciwu i brak g łosów „wstrzymuj ących si ę". 
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Radny Jerzy Forajter zauważył , że może potrzebne by ło wprowadzenie do 
tematu przez projektodawc ę . Trzeba było dać  taką  moż liwość  Panu 
Prezydentowi lub Pani Skarbnik. Tak stanowi Statut miasta Katowice. W tym 
punkcie taka wypowiedź  była szczególnie potrzebna, gdy ż  należało naświetli ć  
skutki finansowe podj ętej przez Rad ę  Miasta decyzji. 

Przewodniczący Rady stwierdzi ł , że zamierza czerpa ć  z wiedzy 
i doświadczenia Pana Radnego, gdy ż  sam ma mniejsze do świadczenie jako 
Przewodniczący Rady. Stwierdzi ł  jednak, że nikt nie zgłosi ł  zapotrzebowania 
na wyjaśnienia w omawianym punkcie porz ądku obrad. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdzi ł , że pytanie nie było skierowane do Niego, 
tylko do Radnych, dlatego nie zabiera ł  głosu. 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwa ły uchylaj ącej uchwa łę  Rady Miasta 
Katowice w sprawie op łaty od posiadania psów. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Katowice, stanowi ący druk sesyjny 
nr PU — 14/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto większością  głosów, przy 19 g łosach „za", braku sprzeciwu i 3 
głosach „wstrzymuj ących się". 

/ Uchwa ła nr II/15/10 / 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie zmian bud żetu oraz w 
budżecie miasta Katowice na 2010r. 
Przewodniczący Rady przypomnia ł , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie zmian bud żetu oraz w bud żecie miasta Katowice na 2010r., 
stanowiący druk sesyjny nr PU — 24/10. 
Ponadto do Biura Rady Miasta w dniu 10 grudnia 2010r. wp łynęła 
autopoprawka do projektu uchwa ły, stanowiąca druk sesyjny nr 
PU-25/10. 
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawi ła autopoprawkę  do 
projektu uchwa ły. 
Autopoprawki dokonuje si ę  w związku z konieczno ścią  zmiany źródeł  
finansowania zadania Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu 
Olimpijskiego przy obiekcie Spodek w Katowicach  z uwagi na odrzucenie 
wniosku Miasta o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Zmiana polega na 
zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytu łu środków EFRR oraz zwi ększeniu 
wydatków w ramach środków własnych. 
Zmianę  wprowadza si ę : 
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w § 1 projektu uchwały: 
- w pkt 2 kwotę  391.637 zł  zastępuje się  kwotą  1.828.811 zł , 
- w pkt 3 kwotę  1.272.551 zł  zastępuje się  kwotą  5.655.931 zł , 
- w pkt 4 kwotę  15.093.052 zł  zastępuje się  kwotą  19.476.432 zł , 
- w pkt 5 kwotę  23.644.025 zł  zastępuje się  kwotą  22.206.851 zł , 
w uzasadnieniu do projektu uchwa ły: 
- w pkt 2 (zmniejszenie dochodów) kwot ę  391.637 zł  zastępuje się  kwotą  
1.828.811 zł  oraz dopisuje się  
tiret w brzmieniu: „ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizacj ę  projektu 
Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy 
obiekcie Spodek w Katowicach" w kwocie 1.437.174 zł , 
- w pkt 3 (zwiększenie wydatków) kwotę  1.272.551  zł  zastępuje się  kwotą  
5.655.931 zł  oraz dopisuje si ę  tiret w brzmieniu: „uzupe łnienie środków 
własnych na realizacj ę  zadania Modernizacja obiektu 
„Spodek" w Katowicach, w tym bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu 
Olimpijskiego" w kwocie 4.383.380 zł  (z uwagi na odrzucenie wniosku o 
dofinansowanie), 
- w pkt 4 (zmniejszenie wydatków) kwot ę  15.093.052 zł  zastępuje się  kwotą  
19.476.432 zł  oraz dopisuje się  tiret w brzmieniu: „realizacj ę  projektu 
Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy 
obiekcie Spodek w Katowicach ze środków EFRR (1.437.174 zł) i wk ładu 
w łasnego (2.946.206 zł)" (z uwagi na odrzucenie wniosku  o  dofinansowanie) w 
kwocie 4.383.380 z ł , 
- w pkt 5 (zmniejszenie przychodów) kwotę  23.644.025 zł  zastępuje się  kwotą  
22.206.851 zł , 
w załącznikach: 
Nr 1 (dochody) poprzez dopisanie w dziale 926, rozdziale 92601 w pozycji 
dochody maj ątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
źródła w brzmieniu: 
"realizację  projektu pn.:"Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej 
Hotelu Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach" na kwotę  1.437.174 zł  
w kolumnach 4 i 6, 
Nr 2 (wydatki ogó łem — zmiany bud żetu) w dziale 926, rozdziale 92601: 
- w części zwiększenia zastąpienie kwoty 5.160 zł  kwotą  4.388.540 zł  w 
kolumnach 3, 16 i 17; 
- w części zmniejszenia zast ąpienie kwoty 172.160 zł  kwotą  4.555.540 zł  w 
kolumnach 3, 16 i 17 oraz kwoty 5.160 z ł  kwotą  4.388.540 zł  w kolumnie 18; 
Nr 3 (przychody — zmiany bud żetu) poprzez zastąpienie kwoty 23.644.025 z ł  
kwotą  22.206.851 zł ; 
Nr 5 (zadania realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) w 
dziale 926 (zadania własne gminy) zadanie Modernizacja obiektu „Spodek" w 
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Katowicach wykazane pod pozycj ą  116 zastępuje się  zgodnie z załącznikiem Nr 
1 do niniejszej autopoprawki; 
Nr 6 (zadania realizowane z funduszy strukturalnych) w części - zadania, 
które nie będą  wspó łfinansowane środkami zagranicznymi z uwagi na brak 
możliwości pozyskania funduszy europejskich dopisuje się  zadanie zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki. 

Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogłośnie, przy 22 g łosach  „za". 

/ Uchwa ła nr II/16/10 / 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego Górnoś ląskiego Okręgu Przemys łowego w 
Katowicach. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górno ś ląskiego Okręgu 
Przemys łowego w Katowicach, stanowi ący druk sesyjny  nr  PU — 22/10. 
Poinformował , że wpłynęły zgłoszenia następujących Radnych do prac 
w Zgromadzeniu KZK GOP: 
1/ Radny Jerzy Forajter 
2/ Radna Ewa Ko łodziej 
3/ Radny Arkadiusz Godlewski 
Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgod ę  na pracę  w Zgromadzeniu KZK GOP. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 22 głosach  „za". 

/ Uchwa ła nr II/17/10 / 

Punkt 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie ustalenia wykazu 
planowanych wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą  z 
upływem roku bud żetowego 2010 oraz okre ś lenia ostatecznego terminu 
realizacji ka żdego wydatku uj ętego w tym wykazie. 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w bud żecie miasta 
Katowice, które nie wygasaj ą  z up ływem roku budżetowego 2010 oraz 
okre ślenia ostatecznego terminu realizacji ka żdego wydatku uj ętego w tym 
wykazie, stanowiący druk sesyjny nr PU — 27/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwa ły pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogłośnie, przy 22 głosach  „za". 
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/ Uchwa ła nr W18/10 / 

Punkt 25b/Rozpatrzenie projektu uchwa ły w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana L 
B 	 wraz z odpowiedzi ą  na skargę . 
Przewodniczący Rady przypomniał , że Radni otrzymali projekt uchwa ły 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 	Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach skargi Pana L 	B 	 wraz z odpowiedzią  na skargę , 
stanowiący druk sesyjny nr PU — 26/10. 
Wobec braku uwag oraz zg łoszeń  ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę  podj ęto jednogło śnie, przy 21 głosach „za". 

/ Uchwa ła nr II/19/10 / 

Punkt 26 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat bud żetu miasta 
Katowice na 2011r. i prognozy finansowej 

Prezydent Piotr Uszok przedstawi ł  informacj ę  na temat budżetu miasta 
Katowice na 2011r. i prognozy finansowej. 

/ Informacja Prezydenta — za ł. nr  3 do protoko łu / 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamie ńska przedstawiła prezentacj ę  budżetu 
miasta Katowice na 2011r. w liczbach i wykresach. 

/ Prezentacja bud żetu — zał . nr  3a do protoko łu / 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 
Przewodnicz ący Rady poinformował , że na dzisiejszą  sesj ę  nie wpłynęły żadne 
sprawy z zakresu skarg i wniosków. 

Punkt 28 Interpelacje  . 
Przewodnicz ący Rady Pan Arkadiusz Godlewski przypomniał , że w trakcie 
I sesji Rady Miasta Katowice wp łynęły następujące interpelacje radnych: 
1.radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podj ęcia decyzji o likwidacji 
składnicy złomu przy ul. Załęskiej w Katowicach i przeniesienie jej 
w inne miejsce. 
Odpowiedź  Z-cy Naczelnika Wydzia łu Gospodarki Mieniem U.M. z 10.12. 
2010r. 
2.radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 
2.1. budowy drogi wzd łuż  budynku „Superjednostki" przy Al. Korfantego, 
2.2. „Katowic- Miasta Ogrodów", 
2.3.wspó łpracy miasta Katowice ze stowarzyszeniem „Cz łowiek dla cz łowieka". 
Odpowiedź  Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z dnia 06.12.2010 r. 
2.4. poczynionych przygotowa ń  do „Akcji Zima". 
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Odpowiedź  Sekretarza Miasta Janusza Wal ąga z 9.12.2010r. 
2.5. poczynionych przygotowań  do zimy przez miejskie s łużby porządkowe. 
Odpowiedź  Sekretarza Miasta z 7.12.2010r. 
2.6. bezpieczeństwa i kontroli na budynkach miejskich, 
2.7.ilości miejsc w katowickich noclegowniach oraz osób z nich korzystaj ących. 
Odpowiedź  Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z dnia 06.12.2010 r. 

Prowadzący obrady poinformowa ł , że nie upłynął  jeszcze statutowy termin 
udzielenia odpowiedzi na w/w interpelacje. 

W okresie mi ędzysesyjnym wp łynęły następuj ące interpelacje radnych: 
1. radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 
1.1. informacji na portalu miejskim dotycz ących katowickich radnych, 
1.2. zwiększenia ilo ści patroli policji oraz stra ży miejskiej na Osiedlu 
Tysiąclecia, 
1.3. pomiaru hałasu przy budynku „Superjednostki" w Katowicach, 
1.4. pilnego zbijania sopli z dachów budynków miejskich, 
1.5. rozkładów jazdy autobusów w zwi ązku z przebudową  dworca PKP, 
1.6. umożliwienia montażu ogródków zimowych na g łównych ulicach Katowic 
w godzinach późnowieczornych oraz nocnych, 
2. radnej Barbary Wnęk w sprawie realizacji programu ograniczenia niskiej 
emisji, 
3. radnego Adama Warzechy w sprawie instalacji o świetlenia ulicznego w 
rejonie budynków zlokalizowanych na Zawodziu przy ul. 1 Maja 132-134. 

Przewodnicz ący Rady poinformował , że na dzisiejszą  sesj ę  wpłynęły 
następujące interpelacje: 
1/ radnych Jerzego Forajtera i Dariusza Łyczko  w sprawie wsparcia 
i reorganizacji hokejowego klubu sportowego Akuna Naprzód Janów. 
2/ radnej El żbiety Zacher w sprawie: 
2.1. zapewnienia właściwej opieki medycznej w Przychodni nr 4, Katowice —

Janów, ul. Szopienicka 59, 
2.2. dodatkowej informacji o parkingu przy ul. Szopienickiej / obok Szpitala / 
3/ radnych Ewy Ko łodziej, Adama Warzechy, Magdaleny Wieczorek, 
Witolda Witkowicza w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z uchwałą  
przyj ętą  na LXVI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 pa ździernika 2010r. 
w sprawie ustalenia op łat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 
których organem prowadzącym jest miasto Katowice, 
4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 
4.1. podjęcia próby mediacji z zarz ądem wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 

Uniwersyteckiej 21 w sprawie wolno żyjących kotów, 
4.2. zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej na o ś . Wajdy w rejonie 

wymiennikowni ciep ła, 
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4.3. podj ęcia działań  mających na celu popraw ę  bezpieczeństwa mieszkańców 
przy ulicy Techników w D ąbrówce Małej, 

4.4. utworzenia linii autobusowej łączącej Dąbrówkę  Małą, Burowiec, 
Szopienice, Janów, Nikiszowiec oraz Giszowiec z Murckami — Szpital, 

4.5. możliwości zwiększenia częstotliwo ści kursów linii autobusowej nr 292, 
4.6. zapewnienia środków finansowych na doko ńczenie 	termoizolacji 

budynku Gimnazjum nr 13 w Szopienicach, 
5/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 
5.1. ustawienia znaku drogowego B-1 przy ulicy gen. Zaj ączka, 
5.2. montażu progów zwalniaj ących na ulicy K ępowej od strony wjazdu na ulic ę  
Ligocką, 
5.3. remontu nawierzchni chodnika od Ko ścioła Podwyższenia Krzyża do 
Przedsi ębiorstwa Energetyki Ciepinej Katowice S.A. na Osiedlu Tysi ąclecia, 
6/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 
6.1. uregulowania ruchu na ulicy Dunikowskiego, 
6.2. uregulowania ruchu oraz budowy parkingu w pobli żu przedszkola nr 73 na 
ulicy Słonecznej, 
7/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie planowanego parkingu na Osiedlu 
Paderewskiego przy ul. Gen. Sowi ńskiego, 
8/ radnego Mariusza Skiby w sprawie linii autobusowej nr 804, 
9/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 
9.1. odśnieżania chodników na ulicy Kozielskiej oraz Raciborskiej, 
9.2. o świetlenia w tymczasowym przej ściu- dworzec PKP, 
9.3. remontu klatki i bramy przy ulicy Plebiscytowej 25, 
10/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie opóźnień  i zaniedbań  w 
uruchamianiu sezonowego lodowiska, 
11/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie kompleksowej informacji nt 
współpracy miasta Katowice w zakresie prowadzenia zaj ęć  
hipoterapeutycznych, 
12/ radnej Ewy Ko łodziej w sprawie: 
12.1. postawienia wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Ligota 
Poleska w Katowicach, 
12.2. wsparcia w staraniach o pomoc materialn ą  z MOPS jednego z 
mieszkańców. 

Punkt 29 Zapytania radnych. 
Radna Ewa Kołodziej nawiązała do złożonej przez siebie pod koniec 
poprzedniej kadencji interpelacji dotycz ącej zainstalowania dodatkowego 
o świetlenia przy ulicy Pocztowej. W udzielonej odpowiedzi Radna otrzyma ła 
informacj ę, iż  wniosek nie zostanie zrealizowany w zwi ązku z przebudową  
centrum miasta. Radna stwierdzi ła, że taka odpowiedź  jej nie satysfakcjonuje 
i poprosi ła o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz powtórne udzielenie 
odpowiedzi. 
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Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał  kiedy zostanie przeprowadzony remont 
zniszczonej nawierzchni ulicy Mariackiej, na odcinku znajduj ącym się  
w okolicach Ko ścioła Mariackiego. Ponadto Radny zapyta ł  kiedy zostanie 
zakończony ( już  rozpoczęty ) remont chodników w okolicach Skweru Roberta 
Oszka, znajdującego się  na Osiedlu Tysiąclecia. Prace zosta ły przerwane 
w trakcie wyborów samorządowych. 

Radny Marcin Skiba poinformował , że otrzyma ł , podobnie jak pozostali 
Radni, pismo pracowników Ś ląskich Technicznych Zak ładów Naukowych 
w sprawie wysoko ści wynagrodzeń . Zapytał  co władze miasta planuj ą  w tej 
sprawie. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił , że skierował  pismo do Prezydenta Miasta 
Katowice celem zaj ęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zapewni ł , że jak 
tylko otrzyma odpowiedź , skieruje jej kserokopi ę  do Państwa Radnych. 

Radna Elżbieta Zacher zapytała czy są  zabezpieczone środki na uruchomienie 
i doposażenie wyremontowanej „Galerii Magiel" znajduj ącej się  w Nikiszowcu. 
Ma si ę  tam znajdować  filia Muzeum Historii Katowic, Dzia ł  Etnologii. 

Radny Tomasz Szpyrka przypomniał , że na ostatniej sesji Rady Miasta 
poprzedniej kadencji z łożył  m.in. interpelacj ę  w sprawie procedur 
przetargowych dotycz ących budynku Domu Prasy i lokalu gastronomicznego, 
znajduj ącego się  na parterze tego budynku. Dotychczas nie otrzyma ł  
odpowiedzi. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił , że najem w przedmiotowym budynku został  
ustalony na czas okre ś lony. W związku z planowanym remontem, lokal musi 
zostać  opróżniony. Urząd Miasta stara si ę  znaleźć  dotychczasowemu najemcy 
lokal zastępczy, najlepiej w centrum miasta. 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał  co planowane jest po zako ńczeniu remontu. 
Czy planuje się  pozostawienie funkcji gastronomicznej w parterze budynku. 

Prezydent Piotr Uszok zaprzeczy ł  i stwierdzi ł , że na dwóch pierwszych 
kondygnacjach planuje si ę  skoncentrowanie wszystkich miejsc obs ługi 
związanych z Biurem Obs ługi Mieszkańców Urzędu Miasta, gdyż  
dotychczasowe miejsce przeznaczone na to Biuro, znajduj ące się  przy ul. 
Młyńskiej 4 nie spełnia swojej funkcji. 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała o ulicę  Kombajnistów. Okoliczni 
mieszkańcy zwracaj ą  się  z pro śbą  o uzupełnienie dziur znajduj ących się  
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w niewyasfaltowanej nawierzchni drogi. 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał  do złożonej wraz z radną  Halina 
Kańtoch, jeszcze w poprzedniej kadencji, interpelacji dotycz ącej remontu ulicy 
Granicznej, na odcinku od ulicy Krasi ńskiego do ulicy Warszawskiej. Zwężenie 
tego odcinka powoduje tworzenie si ę  gigantycznych „korków". W udzielonej 
radnym odpowiedzi z łożono obietnic ę , iż  jeszcze w bieżącym roku wykonany 
zostanie remont kanalizacji, po czym b ędzie można przystąpić  do remontu drogi 
i jej udrożnienia. Radny zauważył , że do tej pory w sprawie nic nie zosta ło 
wykonane. Poprosił  o potraktowanie sprawy jako pilnej. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił , że wszystkie odpowiedzi na zapytania 
radnych zostaną  udzielone na pi śmie. Stwierdził , że w związku z planowanymi 
oszczędnościami na wydatkach maj ątkowych Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w budżecie miasta w przysz łym roku, nie planuje si ę  żadnych 
poszerzeń  jezdni na tym odcinku. Bardziej realne  są  doraźne naprawy. 
Mieszkańcy Osiedla Paderewskiego w trakcie prowadzonych dyskusji 
niejednokrotnie wyrażali protesty przeciwko poszerzeniu jezdni, gdy ż  może to 
zwiększyć  ruch na Osiedlu. 

Radny Andrzej Zydorowicz wyjaśnił , że jest to bardzo wąski odcinek jezdni. 
Mieszkańcy Os. Paderewskiego bardzo oczekuj ą  poszerzenia tego w sumie 300 
metrowego odcinka drogi, z powodu zwężenia której tworzą  się  ciągłe korki. 
Obecnie, przy ograniczeniach ruchu zwi ązanych z przebudową  dworca, ruch w 
tym miejscu będzie zapewne jeszcze bardziej natężony. Sprawa jest o tyle 
istotna, że władze miasta przyzna ły racj ę  interpelującym i wyraziły zamiar 
rozwiązania problemu. 

Przewodniczący Rady stwierdził , że może nie są  konieczne wysokie nakłady 
finansowe. Wydaje się , że problem tkwi w konieczno ści zmiany organizacji 
ruchu. Istnieje tam nieefektywno ść  wykorzystania drogi, gdyż  jeden pas zajmuj ą  
parkingi. Poprosił  o udzielenie odpowiedzi w sprawie. 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. 

Pani Ilona Żurek — Kierownik Ś ląskiego Ośrodka Badań  Regionalnych 
Urzędu Statystycznego w Katowicach poinformowała, że Urząd Statystyczny 
przekazał  radnym materia ły informacyjne w ramach Statystycznego 
Vademecum Samorządowca 2010. 

Przewodnicz ący Rady Pan Arkadiusz Godlewski odczytał  niektóre pisma, 
które wp łynęły do niego w okresie międzysesyjnym: 
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Protoko łowała: 

H.,t( 
Beata Mus 

- informacj ę  Prezydenta Miasta z 15.11.2010r. w sprawie podmiotów, w których 
jest wykonywana kara ograniczenia wolno ści oraz praca społecznie użyteczna, 
- pismo Przewodniczącego Rady Miasta z 6.12.2010r., skierowane do Radnych, 
w sprawie ustalenia miejsca, terminu i godzin pe łnionych przez radnych, 
- pismo Przewodniczącego Rady Miasta z 6.12.2010r., skierowane do Radnych, 
w sprawie złożenia pierwszego o świadczenia maj ątkowego w terminie do 30 
grudnia 2010r., 
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś ląskiego stwierdzaj ące nieważność  
uchwały LXVI/1354/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 pa ździernika 2010r. 
dotyczącej zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji 
psychoaktywnych na terenie miasta Katowice, jako sprzecznej z art. 40 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym. . 
Prowadzący obrady poinformował , że w sprawie składanych przez Radnych 
oświadczeń  majątkowych, będzie pełnił  dyżury w dniach 20 i 27 grudnia br. 
w godz. 10.00-12.00. 
Zwrócił  się  także do nowo wybranych Przewodnicz ących sta łych komisji Rady 
Miasta Katowice o ustalenie planów pracy na 2011r. 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Godlewski wobec braku uwag 
i zgłoszeń, stwierdził , że porządek dzienny obrad dzisiejszego posiedzenia 
został  wyczerpany. 
Zamknął  obrady II sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji samorz ądu o godz. 
18.15. 

Prowadzący obrady: 
Przew dniczący 

Ra Mia ta atowice \   
Arkadiusz Godlewski 
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