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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z III sesji VI kadencji samorządu. 

 

Data sesji:  4 stycznia 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.00 

Numery podjętych uchwał: III/ 20 / 11 – III / 23 / 11 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  

Sekretarze sesji: radna Daria Kosmala i radny Dariusz Łyczko  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter –jako 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.                                                      

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  

ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 1.02.2011r. do 31.01.2012r. – 

prezentacja. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 23 radnych ( na 25 ogółem ) 

Radni nieobecni:  

1/ Józef Kocurek 

2/ Józef Zawadzki  
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Porządek obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

     międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Korekty  

     wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

     i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na  

     terenie miasta Katowice, w zakresie 2011 roku”. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla  

     zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  

     miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2011r. do 31 stycznia 2012r.”  

     opracowanych przez Katowickie Wodociągi S.A. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Śląskiej  

     Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia naruszenia prawa  

     uchwałą nr LXII/1272/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za  

     świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym  

     jest miasto Katowice. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Śląskiej  

     Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia naruszenia prawa  

     uchwałą nr LXVI/1339/10 z dnia 25 października 2010r. zmieniającą  

     uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez  

     przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego  

     Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Śląskiej Społecznej Rady  

     Oświatowej w Katowicach wraz z odpowiedzią na skargę.  

11. Interpelacje. 

12. Zapytania radnych. 

13. Komunikaty i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

      

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady III sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Prezydenta Miasta Pana 

Piotra Uszoka,  Wiceprezydentów, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów 

Urzędu Miasta, dyrektorów oraz  kierowników jednostek organizacyjnych 

miasta, przedstawicieli mediów.  
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Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

Na podstawie listy obecności  Prowadzący obrady stwierdził, że obrady sesji 

są prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Darię Kosmalę  

2/ Dariusza Łyczko  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania, przy 20 głosach „za”, na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Daria Kosmala i  Dariusz Łyczko.   

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał i Wniosków 

pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków 

zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Jerzego Forajtera. 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter wyraził zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że w dniu 28 grudnia 2010r. zwrócił się 

do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji Rady Miasta w trybie art. 

20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawiając 

porządek obrad. Porządek ten uległ zmianie pomimo braku zgody 

wnioskodawcy tj. Prezydenta, co jest naruszeniem art. 20  ust. 4 w/w ustawy. Na 

powyższą okoliczność Prezydent przedstawił  opinię  prawną Kancelarii 

Radców Prawnych i Adwokata s.c. J. Witos i Wspólnicy, której wniosek 

końcowy brzmi:  

„Przewodniczący Rady Miasta Katowice nie był uprawniony do dokonywania 

zmian w porządku obrad Sesji przedstawionej  we wniosku Prezydenta o jej 

zwołanie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zmianę taką 

wprowadzić może tylko Rada bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu i to za zgodą osoby wnioskującej ( w tym przypadku Prezydenta Miasta 

Katowice).  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 28 grudnia 2010r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Organizacyjnej, na którym wstępnie dyskutowano  

o harmonogramie pracy Rady i komisji Rady w 2011r. Termin kolejnej sesji 

ustalono wówczas na dzień 31 stycznia 2011r. i zaplanowano na niej m.in. 

uzupełnienie składu Rady Miasta Katowice o radnych, którzy zastąpią tych 

Państwa, którzy złożyli swoje mandaty. W dniu 29 grudnia 2010r. do 
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Przewodniczącego Rady złożony został wniosek Prezydenta Miasta Katowice  

o zwołanie sesji Rady w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Ze 

względu na tryb procedowania oraz na zakres tematyczny, sesja ta ma charakter 

nadzwyczajny. Ustawa nie rozróżnia co prawda sesji zwyczajnych  

i nadzwyczajnych, ale de facto ze względu na tryb zwołania  

i sposób kształtowania porządku obrad można wyróżnić takie sesje. Delegacja 

art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest ustanowiona po to aby  

w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z funkcjonowaniem miasta 

Prezydent mógł zarządzać miastem i mógł uzyskać do tego niezbędne 

uprawnienia od Rady Miasta. „Pan Prezydent natomiast znacząco rozszerzył 

zakres delegacji art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym o działania, które 

nie leżą w kompetencji Prezydenta ani nie służą bieżącemu i nadzwyczajnemu 

funkcjonowaniu miasta Katowice. Mało tego, w moim przekonaniu, stanowi to 

naruszenie dobrego obyczaju, kiedy to Prezydent Miasta zajmuje się organizacją 

funkcjonowania wewnętrznego Rady. To do kompetencji Rady należy 

zajmowanie się sprawami Rady. Nikomu z radnych, ani Radzie in corpore  nie 

przyszłoby do głowy aby zwracać się do Prezydenta o to, żeby podjął decyzje 

dotyczące funkcjonowania administracji, czy powoływania zastępców. Tak 

samo kompetencje dotyczące uzupełnienia składu Rady są kompetencją Rady. 

W związku z tym, jako działania nie znajdujące uzasadnienia i umocowania  

w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, realizując wniosek Pana 

Prezydenta, przedstawiłem Wysokiej Radzie porządek obrad dzisiejszej sesji  

z wyłączeniem punktów zaproponowanych przez Pana Prezydenta, które nie 

znajdują uzasadnienia w ustawie o samorządzie gminnym”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił wniosek o umożliwienie zabrania głosu 

Zainteresowanym Kandydatom na radnych: Panu Markowi Chmielińskiemu  

i Panu Stefanowi Gierlotce. Posiadają oni mandaty radnych i chcieliby dzisiaj 

złożyć ślubowanie.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że udzielił już odpowiedzi w tej sprawie. 

Radni obejmą mandaty na najbliższej sesji Rady, tj w dniu 31 stycznia 2011r. 

Dodał, że zaprasza do dyskusji na ten temat w punkcie komunikaty i wolne 

wnioski.  

 

Radny Piotr Pietrasz złożył  podobny wniosek, tzn. o dopuszczenie do 

dyskusji Kandydata na radnego Pana Wiesława Mrowca.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że udzieli takiego także w komunikatach  

i wolnych wnioskach.  

 

Radna Stanisława Wermińska poprosiła Przewodniczącego Rady   

o uzasadnienie, dlaczego wspomniani kandydaci na radnych nie mogą złożyć 
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ślubowania w dniu dzisiejszym. Radna twierdziła, że nie rozumie dlaczego 

utrudniamy objęcie obowiązków radnego osobom wybranym przez 

mieszkańców. Poprosiła w imieniu tych radnych oraz wybierających ich 

mieszkańców o umożliwienie im złożenia ślubowania na sesji w dniu 

dzisiejszym.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „akt objęcia mandatu jest czynnością 

wyjątkową. Nie można go dokonywać w biegu, ad hoc, bo ktoś przechodził 

ulicą, wszedł do Urzędu Miasta, gdyż jest nadzwyczajna sesja i został 

zaślubowany”. Ze względu na to, iż sesja Rady zaplanowana została na 31 

stycznia 2011r., nie zaprosiliśmy Państwa Radnych na ślubowanie w dniu 

dzisiejszym, gdyż odbędzie się ono dopiero 31 stycznia br. 

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że nie było do tej pory takiej 

sytuacji aby utrudniano komuś objęcie mandatu. Po złożeniu przez kogoś 

mandatu, na kolejnej sesji następowało zaprzysiężenie kolejnych osób z listy. 

„Nie róbmy sobie na złość”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że praca w Radzie Miasta nie polega na tym, 

żeby komukolwiek robić na złość. Jesteśmy tu po to aby zajmować się sprawami 

mieszkańców. Najbliższa sesja regulaminowa odbędzie się 31 stycznia 2011r.  

i wówczas Państwo Radni zostaną zaślubowani. Dodał, że „z podobnymi 

sytuacjami mieliśmy już w przeszłości do czynienia. Niestety”. 

 

Radny Adam Warzecha zwrócił uwagę, że w trakcie obrad Komisji 

Organizacyjnej w dniu 28 grudnia 2010r. nie padł postulat wcielenia do Rady 

Miasta trzech nowych radnych. W międzyczasie ze strony szefa Klubu „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok” taka prośba formalna nie została skierowana ani do 

Pana Przewodniczącego Rady, ani do Radnego Warzechy jako  

Przewodniczącego Klubu „Platformy Obywatelskiej”. Odbiera to „jako celowe 

działanie mające na celu dyskredytację opozycji w Radzie Miasta Katowice”.  

 

Radny Jerzy Forajter  stwierdził, że Pan Przewodniczący nie ustosunkował się 

do opinii prawnej cytowanej przez Prezydenta Miasta, jak również innych 

głosów i wystąpień. Przede wszystkim nie ustosunkował się do faktu, iż ustawa 

ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

stanowi wyraźnie, iż uzupełnienie składu Rady odbywa się na najbliższej sesji, 

po wygaszeniu mandatu.  W związku z tym, na najbliższej sesji po wygaszeniu 

mandatów, nowe mandaty winny być objęte przez następnych kandydatów na 

liście. „Obecne postępowanie jest więc ewidentnym złamaniem ustawy 

ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

Wymóg ustawowy jest tu jednoznaczny. Pan Prezydent wprowadził te punkty 

do porządku obrad nie dlatego, że miesza się do pracy Rady, ale dlatego, że 

spełnił wymogi cytowanej ustawy ordynacja wyborcza. Nie można zawężać 
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pojęcia do sesji regulaminowej. Dzisiejsza sesja także jest regulaminowa”. 

Radny dodał, że „nie przestrzega się prawa”.  

 

Punkt 5 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym.  

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok stwierdził, iż w związku z 

wątpliwościami w orzecznictwie celem uniknięcia w przyszłości ewentualnych 

skutków organizacyjno - technicznych uzupełnia ślubowanie złożone w dniu 13 

grudnia 2010r. o treść: 

,,Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.''  

 

Prezydent złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 10 

grudnia do 30 grudnia 2010r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o przekazanie mu do skrytki zarządzenia 

dotyczącego aktualnego składu zespołu negocjacyjnego do spraw wyboru 

partnera prywatnego dla realizacji projektu „Miejski Zespół Kąpieliskowy”.  

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Korekty 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. 

na terenie miasta Katowice, w zakresie 2011 roku”. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Korekty wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta 

Katowice, w zakresie 2011 roku” jako druk sesyjny PU - 33/10.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. Pan Andrzej Gut 

przedstawił projekt uchwały. Przypomniał, że Rada Miasta uchwaliła w roku 

2009 plan korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010, 2011. W okresie 2010r. część 

zadań została zrealizowana, część ze względu na analizę awaryjności sieci  

w roku 2010 została skreślona. W ich miejsce zostały zaproponowane nowe 

zadania, których realizacja jest wymagana dużą awaryjnością sieci. Kolejna 

grupa zadań wprowadzonych do planu rozwoju wynika z konieczności 

koordynacji realizowanych robót z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w celu 

uniknięcia podwójnych kosztów związanych z odtworzeniem pasa drogowego  

w przypadku nie skoordynowania zadań. Kolejna grupa zadań to te, które 
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pojawiły się w związku z ich koordynacją z inwestycjami w zakresie budowy 

nowej kanalizacji przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną.  

 

W związku z brakiem uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr III/20/11/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

dla miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2011r. do 31 stycznia 2012r.” 

opracowanych przez Katowickie Wodociągi S.A. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2011r. do 31 stycznia 2012r.” 

opracowanych przez Katowickie Wodociągi S.A. jako druk sesyjny nr PU - 

34/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.  

 

Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. Pan Andrzej Gut 

przedstawił krótką prezentację projektu uchwały, stanowiący załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska Pani Magdalena 

Wieczorek poinformowała, że komisja zapoznała się z materiałem dokładnie  

i dogłębnie go przeanalizowała.  

 

Radny Adam Warzecha w imieniu Klubu „Platformy Obywatelskiej” 

stwierdził, że Klub „PO” będzie głosował przeciwko zaproponowanym taryfom 

z kilku powodów.  Klub „Platformy Obywatelskiej” nie zgadza się z pewnymi 

wartościami przedstawionymi w taryfie. W pozycji „woda niesprzedana”  

wysokość 22 % jest daleko za wysoka w stosunku do tego typu instalacji. 

Wartość ta dopuszczona ze względów technologicznych powinna oscylować  

w granicach 10 - 12 %. Kolejny element to bardzo wysokie opłaty z tytułu 

korzystania ze środowiska ponoszone w wysokości ponad 10 mln zł. 

Niepodjęcie działań zmierzających do ograniczenia zrzutu nieoczyszczonych 

ścieków do Rawy w dzielnicy Szopienice doprowadził do takich opłat, które są 

obecnie przenoszone na mieszkańców. Wynikiem tych podwyżek jest także nie 

przyjęcie propozycji „PO” zgłaszanych od trzech lat, chociażby w trakcie 

Komisji Gospodarki Komunalnej, a dotyczących restrukturyzacji całego 

systemu, jak również  propozycji „PO” wprowadzenia obniżonego podatku od 

budowli dla tego typu sieci ( niezrealizowanej od dwóch lat ). W ten sposób 

wzrost na poziomie  6,6 % ( czyli element podatku od nieruchomości ) mógłby 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1294225087
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być znacznie mniejszy, a być może całkowicie wyeliminowany. Wzrost ceny 

metra sześciennego wody o 4 grosze także budzi wątpliwości. Inflacja wynosi 

2,4 %, co wskazywałoby na ewentualny wzrost opłaty o 2 grosze, a nie 4 grosze. 

Klub „PO” będzie z tych względów przeciwny projektowi uchwały.  

 

W związku z brakiem dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 9 

głosów „za”, 13 głosów przeciwnych i 0 głosów :”wstrzymujących się”.   

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr LXII/1272/10 z dnia 26 lipca 2010r. w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia wezwania Śląskiej 

Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr LXII/1272/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym 

jest miasto Katowice jako druk sesyjny nr  PU - 35/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

W związku z brakiem uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr III/21/11/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr LXVI/1339/10 z dnia 25 października 2010r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice. 

Radni otrzymali  projekt uchwały w sprawie  w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą nr LXVI/1339/10 z dnia 25 października 2010r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice jako  druk  PU - 36/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

W związku z brakiem uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr III/22/11/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1294225154
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1294225216
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Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Śląskiej 

Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach wraz z odpowiedzią na skargę. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Śląskiej Społecznej Rady 

Oświatowej w Katowicach wraz z odpowiedzią na skargę jako druk sesyjny nr  

PU – 37/10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

W związku z brakiem uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr III/23/11/ 

 

Punkt 11 Interpelacje . 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie II sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ radnych Jerzego Forajtera i Dariusza Łyczko w sprawie wsparcia  

i reorganizacji hokejowego klubu sportowego Akuna Naprzód Janów. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 20.12.2010 r. 

2/ radnej Elżbiety Zacher w sprawie: 

2.1. zapewnienia właściwej opieki medycznej w Przychodni nr 4, Katowice – 

Janów, ul. Szopienicka 59. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z dnia 22.12.2010 r. 

2.2. dodatkowej informacji o parkingu przy ul. Szopienickiej / obok Szpitala /. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dn. 28.12.10r. 

3/ radnych Ewy Kołodziej, Adama Warzechy, Magdaleny Wieczorek, 

Witolda Witkowicza w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z uchwałą 

przyjętą na LXVI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 października 2010r.  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 27.12.2010 r. 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1. podjęcia próby mediacji z zarządem wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 

Uniwersyteckiej 21 w sprawie wolno żyjących kotów.  

4.2. zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej na oś. Wajdy w rejonie 

wymiennikowni ciepła. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 29.12.2010 r. 

4.3. podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

przy ulicy Techników w Dąbrówce Małej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z dnia 29.12.2010 r. 

4.4. utworzenia linii autobusowej łączącej Dąbrówkę Małą, Burowiec, 

Szopienice, Janów, Nikiszowiec oraz Giszowiec z Murckami – Szpital. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1294225269
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Michała Lutego z dnia 

23.12.2010r. 

4.5. możliwości zwiększenia częstotliwości kursów  linii autobusowej nr 292. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Michała Lutego z dnia 

23.12.2010 r. 

4.6. zapewnienia środków finansowych na dokończenie  termoizolacji 

budynku Gimnazjum nr 13 w Szopienicach. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 31.12.2010r.  

5/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

5.1. ustawienia znaku drogowego B-1 przy ulicy gen. Zajączka. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 30.12.10r. 

5.2. montażu progów zwalniających na ulicy Kępowej od strony wjazdu na ulicę 

Ligocką. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 30.12.10r. 

5.3. remontu nawierzchni chodnika od Kościoła Podwyższenia Krzyża do 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. na Osiedlu Tysiąclecia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 3.01.2011r.  

6/ radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

6.1.  uregulowania ruchu na ulicy Dunikowskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 30.12.10r. 

6.2. uregulowania ruchu oraz budowy parkingu w pobliżu przedszkola nr 73 na 

ulicy Słonecznej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 20.12.10r. 

7/ radnego Piotra Pietrasza  w sprawie planowanego parkingu na Osiedlu 

Paderewskiego przy ul. Gen. Sowińskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 30.12.10r. 

8/ radnego Mariusza Skiby w sprawie linii autobusowej nr 804. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 20.12.10r. 

9/ radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie:  

9.1. odśnieżania chodników na ulicy Kozielskiej oraz Raciborskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 29.12.10r. 

9.2. oświetlenia w tymczasowym przejściu- dworzec PKP. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 29.12.10r. 

9.3. remontu klatki i bramy przy ulicy Plebiscytowej 25. 

10/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie opóźnień i zaniedbań w 

uruchamianiu sezonowego lodowiska. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 22.12.2010 r. 

11/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie kompleksowej informacji nt 

współpracy miasta Katowice w zakresie prowadzenia zajęć 

hipoterapeutycznych. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 20.12.2010 r.  

12/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie: 

12.1. postawienia wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Ligota 

Poleska w Katowicach. 
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 28.12.10r. 

12.2. wsparcia w staraniach o pomoc materialną z MOPS jednego z 

mieszkańców. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z dnia 27.12.2010 r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje:  

1. radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podjęcia decyzji o budowie garaży 

pod budynkami TBS Katowice. 

2. radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

2.1. przeprowadzenia kontroli wodomierzy w budynkach przy ulicy Techników 

oraz zasad rozliczania zużycia wody. 

2.2. wyrażenia zgody na lokalizację garaży przy ulicy Techników. 

3. radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

3.1. linii autobusowej nr 937. 

3.2. chodników i odwodnienia na ulicy Bukszpanowej. 

3.3. bezkolizyjnego dojazdu do posesji usytuowanych przy ulicy Wspólnej w 

Piotrowicach. 

4. radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

4.1. odśnieżania znaków drogowych w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Marcina Krupy z  3.01.2011r.  

4.2. nazewnictwa ulic i oznaczeń budynków w Katowicach. 

4.3. zamontowania progu zwalniającego na ulicy Widok w Katowicach. 

4.4. oświetlenia skrzyżowania ulic Boya-Żeleńskiego z Szarych Szeregów. 

5. radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podjęcia decyzji o przeniesieniu 

złomowiska poza tereny zamieszkane. 

6. radnego Piotra Pietrasza w sprawie zapewnienia miejsc parkingowych dla 

mieszkańców bloku przy ul. Fliegera 14 w efekcie budowy stacji benzynowej. 

7. radnej Ewy Kołodziej w sprawie: 

7.1. naprawy ul. Tartacznej w Murckach. 

7.2. naprawy ulicy Sępiej. 

7.3. chodników i oświetlenia w rejonie ul. Stabika i Bukszpanowej.  

8. radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

8.1. sytuacji i zamierzeń miasta dla budynku znajdującego się wzdłuż ulicy 

Chorzowskiej, za Superjednostką. 

8.2. udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 16 grudnia 2010r. dotyczącej 

„Katowic - miasta ogrodów”. 

8.3. współpracy miasta Katowice z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1. radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. autopoprawki do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2011, 

1.2. utworzenia stanowiska Architekta Miasta i stworzenia pionu 

planowania i zarządzania przestrzenią miasta, 
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1.3. zorganizowania poświątecznej zbiorki choinek, 

2. radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie nieczynnego od 30 lat 

szkolnego basenu, 

3. radnego Adama Warzechy w sprawie:  

3.1 .remontu przejazdu tramwajowego na ul. Wiosny Ludów w Szopienicach, 

3.2  budowy ścieżki przeznaczonej dla pieszych i ruchu rowerowego łączącej 

osiedle Giszowiec i Dolinę Trzech Stawów.  

 

Radna Ewa Kołodziej, w swoim imieniu oraz  w imieniu radnej Magdaleny 

Wieczorek, radnego Adama Warzechy i radnego Witolda Witkowicza, 

nawiązała do udzielonej odpowiedzi Wiceprezydent Miasta Krystyny Siejnej z 

dnia 27.12.2010 r. na interpelację w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z 

uchwałą przyjętą na LXVI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 października 

2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

Radna poprosiła o udzielenie powtórnej odpowiedzi na tę interpelację, ze 

względu na fakt, że w okresie pomiędzy 25 października 2010r., a 15 grudnia 

2010r. rodzice ponosili zawyżoną stawkę opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola. Radna stwierdziła, iż „w styczniu br. mamy do czynienia z 

ogromnym zamieszaniem w naliczaniu opłat. Wyjaśnienia zawarte w 

odpowiedzi na interpelację są mgliste i  nieprecyzyjne”. W związku z tym 

Radna poprosiła o podanie szczegółowego przebiegu  wykonania uchwały nr 

LXVI/1339/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r. w okresie 

pomiędzy 25 października, a 15 grudnia 2010r.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że Radni oczekują 

uszczegółowienia odpowiedzi na wspomnianą interpelację.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do udzielonej odpowiedzi na zapytanie 

dotyczące usprawnienia komunikacji na odcinku ulicy Granicznej, pomiędzy 

ulicą Krasińskiego i Warszawską. Radny nawiązał do złożonej już prawie rok 

temu, wraz z ówczesną radną Haliną Kańtoch, interpelacji w tej samej sprawie, 

na która otrzymali odpowiedź informującą, że w 2010r. zostanie zrealizowana 

kanalizacja, która umożliwi remont tej ulicy. Obecnie na zadane przez siebie 

zapytanie, Radny otrzymał odpowiedź, że wszystkie te remonty przewidziane są 

na rok 2012. Wydaje się, że w sprawie chodzi jedynie o zmianę organizacji 

ruchu na odcinku około 120 m. Może należy uruchomić drugi pas tego odcinka 

drogi. Radny oczekuje na inną odpowiedź na swoje zapytanie. 

Wiceprezydent Marcin Krupa stwierdził, że przy uruchomieniu drugiego pasa 

jezdni, należałoby zlikwidować obecnie funkcjonujące tam parkingi.  

Radny Andrzej Zydorowicz zasugerował aby na miejscach parkingowych 

ustawić samochody wzdłuż jedni, a nie poprzecznie, jak to ma miejsce obecnie. 

Nie wymaga to dużych inwestycji.  
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Wiceprezydent Michał Luty przypomniał, że w 2006r. poruszał ten temat. 

Wówczas Naczelnik Wydziału Komunikacji udzieliła wypowiedzi, iż celowo  

w inżynierii ruchu nie planuje się uruchomienia drugiego pasa na wspomnianym 

odcinku jezdni, gdyż jeden pas ma tam służyć tzw. „uspokojeniu ruchu”. Pani 

Naczelnik sugerowała, że jest to istotne ze względów bezpieczeństwa ze 

względu na bliskość kościoła i szkoły. Nadmierna prędkość może być tam 

przyczyną wypadków.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że stojąc w korku nie 

sposób stworzyć zagrożenia. Radny Zydorowicz wnosi o udzielenie mu 

ponownej odpowiedzi. Przewodniczący Rady do tego wniosku się przyłącza. 

Uważa, że do rozwiązania problemu potrzebne jest: przygotowanie projektu 

zmiany organizacji ruchu, postawienie znaków pionowych zamiast poziomych, 

po uprzednim wyrażeniu zgody na zmniejszenie ilości miejsc parkingowych. 

Infrastruktura drogowa jest zbyt cenna, żeby zawężać ją miejscami 

parkingowymi.  

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązując do wypowiedzi Wiceprezydenta 

Michała Lutego, stwierdził, że kościół znajduje się wyżej niż skrzyżowanie. Nie 

jest to żaden argument, gdyż idąc tym tokiem myślenia należałoby zamknąć 

wszystkie ulice, żeby samochody nie jeździły zbyt szybko. Radny stwierdził, iż 

udało się to już zrealizować przy ulicy Warszawskiej, która była kiedyś 

centralną ulicą miasta, a obecnie stanowi „tor przeszkód”, na którym mamy 

zwężenia spowodowane przystankami tramwajowymi.   

 

Punkt 12 Zapytania radnych.  

Radny Marek Szczerbowski nawiązał do imprezy sylwestrowej organizowanej 

pod Spodkiem przez miasto. Zapytał ilu mieszkańców Katowic w niej 

uczestniczyło, ile środków finansowych wydano na jej organizację z budżetu 

miasta i czy przeanalizowano korzyści wynikające z kwoty przeznaczonej na 

Sylwestra z ewentualnymi korzyściami wynikającymi z transmisji telewizyjnej.  

Kolejne pytanie Radnego dotyczyło odśnieżania. Z ulicy Radockiego zgłosiło 

się do niego kilku mieszkańców z prośbą o interwencję. Istniały tam 

rozbieżności kto jest właścicielem spornego terenu i tym samym zobowiązany 

jest do jego odśnieżania. Okazało się, że jest to miasto Katowice. Radny 

poprosił o rozwiązanie problemu. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedź na piśmie.  

Wyjaśnił, że w przybliżeniu, miasto wydatkowało na imprezę sylwestrową 

kwotę około 800 tys. zł. Ilość uczestników imprezy się zmieniała. Około 

godziny 24.00 było pod Spodkiem kilkanaście tysięcy osób. Poza dwugodzinną 

transmisją telewizyjną, pokazywano w głównych serwisach informacyjnych 

migawki z Sylwestra w Katowicach, obok takich miast jak: Londyn czy Sydney. 

Jest to dowód na to, że imprezę dobrze sprzedano medialnie.    

 

Radna Helena Hrapkiewicz zapytała czy miasto wie o braku podpisanych 

kontraktów dla przychodni specjalistycznych. Co można zrobić w tym zakresie.  
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Ponadto Radna zapytała jakie prawa ma Straż Miejska w usuwaniu limuzyn 

reklamujących kluby nocne. Przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego nie 

ma gdzie stanąć, podczas gdy taka forma reklamy zajmuje co najmniej dwa 

miejsca parkingowe.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Wyjaśnił, że co do reklam, to miasto ma w tej sprawie dość ograniczone 

możliwości działania, szczególnie jeżeli miejsce parkingowe jest opłacane.   

Co do kontraktów w przychodniach zdrowia, to Prezydent zobowiązał się 

przekazać wykaz placówek, które mają zakontraktowane specjalistyczne usługi 

medyczne.  

Radna Helena Hrapkiewicz zauważyła, że z kontraktami czas nagli.  

Co do reklam, to wydaje się, że nie jest to sprawa miejsca parkingowego, tylko 

miejsca na informację.  

Radny Adam Warzecha w kontekście reklam,  zaproponował aby potraktować 

sprawę de facto jako formę reklamy umieszczanej w pasie drogowym i z tej 

strony spróbować rozwiązać problem. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał  o organizowaną cyklicznie imprezę „freestyle 

snowboardowy” pod katowickim Spodkiem. Radny zapytał kiedy te zawody są 

planowane w bieżącym roku, jaki budżet jest na nie zaplanowany oraz jaki 

merytoryczny wydział Urzędu Miasta zajmuje się organizacją tej imprezy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do problemu reklam na samochodach. 

Sprawę należy rozważyć także z drugiej strony. Są to bowiem samochody 

zarejestrowane, firmy płacą podatki ze swojej działalności, podobnie jak 

opłacają miejsca parkingowe. Dyskusja radnych jest w dniu dzisiejszym 

ukierunkowana tylko i wyłącznie na pewną specyficzną reklamę.  

Setki samochodów jeździ po drogach reklamując różne produkty i nikomu to nie 

przeszkadza. Wszystkie te reklamy musimy potraktować w ten sam sposób. Nie 

można ze względu na specyfikę tematyczną, jedną reklamę eliminować, a drugą 

tolerować.  Byłoby to krzywdzące i niesprawiedliwe.  

Nawiązując do Sylwestra pod Spodkiem, Radny stwierdził, że „migawka 

telewizyjna” nie jest wielkim wydarzeniem. Trwa  zaledwie kilka sekund i nie 

oddaje tego, co impreza rzeczywiście wnosi. Ważniejsza jest inna informacja.  

Na antenie ogólnopolskiej oglądalność w przedziale  komercyjnym Sylwestra 

pod Spodkiem wynosiła 198 tys. osób. Nie jest to ilość imponująca zważywszy, 

że imprezę sylwestrową w Warszawie na antenie „Polsatu” oglądało 4 mln osób, 

a Sylwestra we Wrocławiu na antenie „Telewizji Polskiej” oglądało 2 mln osób.  

W związku z tym Radny zapytał czy Katowice muszą mieć transmisję 

telewizyjną, żeby mieć zabawę sylwestrową.  Czy musimy mieć wydatki na taką 

imprezę na poziomie 800 tys. zł. Sylwestry w innych miastach  były bowiem tak 

organizowane, że telewizje współorganizujące miały udział  

w kosztach imprezy co najmniej na poziomie 50 %. Miasto Wrocław 

przeznaczyło np. na swoją imprezę środki rzędu 1,5 mln zł, podczas kiedy II 



 15 

program TVP przeznaczyła także 1,5 mln zł. W Katowicach przy kosztach 

poniesionych przez  miasto w wysokości 800 tys. zł, „TVP Katowice” 

przeznaczyła zaledwie 200 tys. zł.  

Radny zapytał jaki w związku z tym osiągamy cel przeprowadzając 

dwugodzinną transmisję w III, a więc najmniej oglądanym telewizyjnym 

programie ogólnopolskim.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedź na piśmie.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zaproponował aby sprawę 

podjąć także na Komisji Kultury, w większym wymiarze czasowym i przy 

udziale ekspertów.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że taki ma plan.  

Zadał natomiast kolejne pytanie związane z ubieganiem się miasta o tytuł 

„Europejskiej Stolicy Kultury w 2016r.”. Istnieją bowiem zalecenia o powołaniu 

niezależnego dyrektora. Radny zapytał kiedy Pan Prezydent zamierza powołać 

niezależnego Dyrektora Artystycznego Biura ESK, bowiem termin upływa 2 

maja br.  

Radny zapytał także w jaki sposób zmobilizujemy mieszkańców Katowic do 

składania większej ilości propozycji w organizowaniu projektów, co jest 

zgodnie z zaleceniem komisji analizującej wnioski kandydatów ubiegających się 

o tytuł ESK. Radny podał przykład fińskiego miasta Turku. W 2011 roku miasto 

to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 75% mieszkańców zgłosiło tam 

projekty, które są realizowane. Jest to rekord w skali miast, ubiegających się  

o tytuł ESK, ale nawet jeżeli Katowice zrealizują zaledwie kilka procent, to już 

będzie to sukces. Miasto ma obowiązek zaktywizować mieszkańców  

i przedstawić takie projekty.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że jest to zagadnienie 

obszerne, także na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jeżeli chodzi o Dyrektora Artystycznego 

Biura ESK to de facto nie chodzi o nową osobę, tylko jego niezależność 

organizacyjną. Takie rozwiązania zostaną przedstawione.  

Co do projektów mieszkańców i ich włączania w projekt ESK, to Prezydent 

zaproponował aby zaprosić Dyrektora Zielińskiego, który kieruje Biurem ESK, 

posiada zabezpieczony budżet w wysokości prawie 11 mln 200 tys. zł na 

bieżący rok.  To on bowiem odpowiada za realizację projektu.  

Radny Andrzej Zydorowicz ponownie nawiązał do zaleceń komisji 

analizującej wnioski kandydatów ubiegających się o tytuł ESK. Jeżeli nie 

zrealizujemy tych zaleceń, to możemy nie uzyskać tytułu ESK i wówczas cała 

praca pójdzie na marne. W zaleceniach jest także m.in. obowiązek 

przedstawienia koncepcji współpracy z Hiszpanią w ramach Europejskiej 

Stolicy Kultury w 2016r. oraz uszczegółowienia wymiaru „Miasto i Obywatele” 

o koncepcję szerszego zaangażowania mieszkańców. Są to sprawy o tyle istotne, 

że termin upływa w maju br. Jeżeli poważnie myślimy o tytule, to tego rodzaju 

zalecenia musimy jako miasto  realizować.  
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  raz jeszcze stwierdził, że jest to 

szeroki temat na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Dodał, że 

„nawet jeżeli przegramy, a mam nadzieję, że wygramy, to warto w tym wyścigu 

wziąć udział”. 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu Pani Ewelina Kajzerek w odpowiedzi 

na pytanie Pana Radnego Tomasza Szpyrki dotyczące zawodów „freestyle 

snowboardowy” pod katowickim Spodkiem, przypomniała, że w bieżącym roku 

będą się one odbywać już po raz piąty. Istnieje w projekcie budżetu pula 

środków zapisana w „koszyku”, bez wyszczególnienia takiego konkretnego 

zadania. Ze względu na to, że budżet miasta nie został jeszcze uchwalony, 

miasto musi się wstrzymać z wydatkowaniem środków, gdyż nie jest to obecnie 

możliwe i uzasadnione.  

Wydaje się, że organizacja imprezy będzie możliwa w grudniu br.  

Pełną odpowiedź Pani Pełnomocnik zobowiązała się udzielić pisemnie,  

Radny Tomasz Szpyrka zaproponował aby w projekcie budżetu uwzględnić tę 

imprezę i przesunąć ją np. na połowę lutego br. Grudzień to czas odległy  

o prawie rok. Przy tego typu imprezach, nawet przy niesprzyjającej aurze, 

organizatorzy są skłonni przywieźć śnieg. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poprosił o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Elżbieta Zacher zapytała jak długo mieszkańcy ulicy Nałkowskiej będą 

czekali na naprawę oświetlenia, które nieczynne jest już od dwóch tygodni. 

Ciemno jest także pod Lodowiskiem „Jantor”. 

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał kiedy znikną plakaty wyborcze radnych, w tym 

także Przewodniczącego Rady Miasta. Takie plakaty znajdują się jeszcze np. 

przy ul. Szopienickiej.  „Jesteśmy już sześć tygodni po zakończeniu wyborów  

i dobrze byłoby to uprzątnąć”. Jest to sprawa związana z zachowaniem porządku 

w mieście. 

 

Przewodniczący Rady zobowiązał się, że przy pomocy swojego sztabu 

wyborczego usunie plakaty. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz w nawiązaniu do swojego zapytania dotyczącego 

sfinansowania przez miasto Katowice budowy kąpieliska miejskiego  

w okolicach ulicy Zgrzebnioka, stwierdził, że w odpowiedzi Pana Prezydenta 

otrzymał wyjaśnienie, iż „jeżeli zawiodą inwestorzy, wówczas podejmiemy inne 

sposoby”.  

Radny poprosił o doprecyzowanie co to są te „inne sposoby”.   

Wiceprezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zaproponował podjęcie dyskusji 

o alternatywie budowy kąpieliska w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 



 17 

na Komisji Rozwoju. Poprosił aby Radny Andrzej Zydorowicz zgłosił taki 

wniosek podczas Komisji.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zwrócił się z prośbą o odśnieżenie pętli 

autobusowej na Osiedlu Tysiąclecia. Zapytał czy KZGM, jako odpowiedzialny 

za ośnieżanie tego terenu podejmie działania w tej sprawie.  

Wiceprezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Punkt 13 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że przy liście obecności otrzymali 

Państwo Radni miesięczny plan pracy Rady na miesiąc styczeń 2011r.,  

a zawiadomienia o posiedzeniach poszczególnych komisji Rady są do odbioru  

w skrytkach.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz złożył wniosek o udzielenie głosu Panu Markowi 

Chmielińskiemu i Panu Stefanowi Gierlotce.  

 

Radny Piotr Pietrasz złożył analogiczny wniosek w stosunku do Pana 

Wiesława Mrowca.  

 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Zainteresowanych. 

 

Pan Marek Chmieliński złożył oświadczenie. Z mocy prawa objął mandat  

w dniu 21 listopada 2010r. bowiem w tej dacie wygasł mandat radnego Piotra 

Uszoka. Dzisiaj mija 2,5 miesiąca od tej daty. Stwierdził, że jest gotowy do 

objęcia mandatu, nie może go jednak objąć, gdyż zostało mu to uniemożliwione.  

Zapytał Przewodniczącego Rady jaka jest przyczyna uniemożliwienia mu 

objęcia mandatu, gdyż cała sprawa sprowadza się do uroczystego złożeniu 

ślubowania.  

 

Pan Stefan Gierlotka zauważył, że przychodzą do niego mieszkańcy z różnymi 

sprawami. Tymczasem nie może on objąć mandatu ze względów 

proceduralnych. Nie jest dobre to, że przeciągamy termin ślubowania o kolejne 

tygodnie. Cierpią na tym tylko mieszkańcy.  

 

Pan Wiesław Mrowiec stwierdził, że podobnie jak poprzednicy jest gotowy 

objąć mandat radnego. Często zgłaszają się do niego także osoby ze 

Stowarzyszenia „Akcent” założonego przez Posła „PO” Pana Marka Plurę. Są to 

osoby niepełnosprawne i zwracają się  o podjęcie interwencji. Stwierdził, że nie 

może im pomóc, gdyż nie jest radnym.  

 

Przewodniczący Rady podziękował za chęć pracy w Radzie Miasta. Poprosił 

aby nie brać personalnie obecnego procedowania. „Zgodnie z ustawą, na 

najbliższej sesji zostaniecie Państwo zaślubowani. Ślubowanie wymaga 
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specjalnej, honorowej oprawy, a nie jedynie wykonania czynności formalnej ad 

hoc. 

Radny to ktoś, kto działa społecznie,  służy społeczności lokalnej i nie chowa się 

za niemożnościami paragrafów. Można tak działać także przed objęciem 

mandatu i wypełniać obowiązki radnego”.  

 

Pan Marek Chmieliński  stwierdził, że nie ma prawa pełnić mandatu przed 

złożeniem ślubowania. Zaapelował o umożliwienie mu złożenia ślubowania  

w obecności Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie zamierza przeszkadzać w pełnieniu 

mandatów przez Panów. To, że nie złożyli oni ślubowania nie oznacza, że nie 

mogą pomagać lokalnej społeczności.  

 

Radny Adam Warzecha przypomniał, że po raz pierwszy obejmował mandat 

w dniu 20 grudnia 2004r. i również czekał na jego objęcie przez okres sześciu 

tygodni. Stało się tak z woli „Forum Samorządowego i Piotr Uszok”.  

W międzyczasie odbyła się jedna sesja, czyli była podobna sytuacja do 

dzisiejszej.  

 

Radna Ewa Kołodziej przypomniała, że objęła mandat radnej w IV kadencji, 

po Panu Andrzeju Sośnierzu, który został wybrany Posłem na Sejm RP. Wybory 

te odbyły się  25 września 2005r. W międzyczasie odbyła się nadzwyczajna 

sesja Rady Miasta i podobnie jak dzisiaj, Radna nie została zaprzysiężona. 

Objęła mandat dopiero 21 listopada 2005r.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że musimy oddzielić 

dobro publiczne i porządek prawny od indywidualnych emocji. „Na dzisiejszej 

sesji, która ze względu na tryb jej zwołania oraz porządek obrad ma charakter 

nadzwyczajny, nie można było przyjąć ślubowania nowych radnych. Na sesji 

zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, można zmienić 

porządek obrad, jednak należy odróżnić Radę Miasta od Prezydenta Miasta. 

Rada Miasta nie jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta. Rada reprezentuje 

mieszkańców i sama reguluje swój tryb pracy i postępowania. Prezydent Miasta 

nie ma kompetencji aby zajmować się organizacją pracy Rady Miasta. Tylko  

z tego powodu Państwo Radni nie mogli objąć swoich mandatów”. 

Przewodniczący Rady obiecał, że na najbliższej sesji zostaną Państwo przyjęci 

w poczet radnych Rady Miasta.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że dzisiejsze zdarzenie jest złamaniem prawa 

obowiązującego w Polsce. Będziemy ten temat drążyć w celu udowodnienia czy 

na taj sali rządzą „prawa Kalego, czy prawa Rzeczypospolitej Polskiej”.  
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Radny Andrzej Zydorowicz zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji, gdyż  

z dotychczasowych wypowiedzi wynika jasno, iż „byli tacy, którzy kiedyś 

cierpieli, są tacy, którzy teraz są w rozpaczy i będą tacy, których ból będzie 

nękał długo, długo jeszcze po nas”. Dodał, że sam nie zna tych rozterek, gdyż 

zdobył tyle głosów, iż nie musiał czekać „aż ktoś ustąpi”. Radny stwierdził, że 

obecna dyskusja już nic nie wnosi. Jest to tylko litania żali i cierpienia. Radny 

przywołał słowa swojego Profesor uczącego geografii w liceum, który mówił:  

„patrzcie jak się rwie do wypowiedzi, ledwo w ławce już wysiedzi”. 

„Zamknijmy tę dyskusję i nie kompromitujmy się”.  

 

Punkt 14 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Godlewski wobec braku uwag  

i zgłoszeń, stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego posiedzenia 

został wyczerpany. 

Zamknął  obrady III sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu o godz. 

15.00.                                                                                                                                        

                                                                             

                                                                            Prowadzący obrady: 
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                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał  
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