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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z IV sesji VI kadencji samorządu. 

 

Data sesji:  14 stycznia 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  15.30. 

Godzina zakończenia sesji: 16.26 

Numery podjętych uchwał: IV/ 24 / 11 – IV / 29 / 11 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  

Sekretarze sesji: radny Tomasz Maśnica  i  radna Krystyna Panek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej –

jako Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków.                                                      

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

 

 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radni nieobecni:  

1/ Józef Kocurek 

2/ Józef Zawadzki  

3/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.  

5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na 

miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Marek 

Chmieliński).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na 

miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Stefan Gierlotka ).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na 

miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Wiesław 

Mrowiec). 

9. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/9/10 z dnia 13 

grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej 

składu osobowego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice 

nr II/11/10 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Miasta Katowice.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice 

nr II/12/10 w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania radnych. 

15. Komunikaty i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady IV sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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.  

Przewodniczący Rady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  
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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/ Tomasza Maśnicę 

2/ Krystynę Panek 

W/w Radni wyrazili zgodę. 

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

zaproponowani wcześniej Radni: Tomasz Maśnica i  Krystyna Panek.   

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał i Wniosków 

pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków 

zaproponował Wiceprzewodniczącą Rady Ewę Kołodziej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej wyraziła zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że protokoły z II  

i III sesji Rady Miasta Katowice były dostępne do wglądu w Biurze Rady 

Miasta oraz na stronach internetowych BIP. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt protokołu z II sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 13.12.2010r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

 

Kolejno wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt protokołu z III sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 4.01.2011r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym.  

Prezydent złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 

31 grudnia 2010r. do 13 stycznia 2011r. 

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 
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Punkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy 

na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Marek 

Chmieliński).  
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku 
z wygaśnięciem mandatu ( p. Marek Chmieliński )  jako druk sesyjny PU - 
39/11.  
Prowadzący obrady poinformował, że w dniu 13 stycznia br. wpłynęła 
adresowana na ręce Przewodniczącego Rady opinia prawna Wydziału Prawnego 
z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie projektów uchwał zgłoszonych przez grupę 
Radnych Rady Miasta Katowice w dniu 7 stycznia 2011r.  
 
Radny Jerzy Forajter w imieniu projektodawców stwierdził, że uwagi 
Wydziału Prawnego Urzędu Miasta przyjmuje w formie  autopoprawki.  
Dodał, że pierwsze trzy projekty uchwał dotyczące de facto uzupełnienia składu 
Rady zostały  przygotowane w celu ich zindywidualizowania oraz szybszej ich  
identyfikacji. Wydział Prawny zasugerował aby wykreślić w nich imiona  
i nazwiska kandydatów na radnych. W konsekwencji, po poprawkach, będziemy 
mieli trzy uchwały o takich samych tytułach. Niemniej jednak radny Jerzy 
Forajter w imieniu projektodawców uznał racje Wydziału Prawnego. Tytuły 
uchwał będą one brzmiały: „w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na 
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu”.  
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający poprawki zaproponowane 
przez Wydział Prawny Urzędu Miasta.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/24/11/ 

 

Punkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy 

na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Stefan 

Gierlotka ).  
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku 
z wygaśnięciem mandatu ( p. Stefan Gierlotka )  jako druk sesyjny PU - 40/11.  
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający poprawki, analogiczne  
z poprzednim projektem uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/25/11/ 

 

Punkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336367
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336425
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na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Wiesław 

Mrowiec ). 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku 
z wygaśnięciem mandatu ( p. Wiesław Mrowiec )  jako druk sesyjny PU - 41/11.  

 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający poprawki, analogiczne  
z poprzednim projektem uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/26/11/ 

 

Punkt 9 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na podstawie art. 23a. ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają 

ślubowanie. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani 

kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może 

być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.". 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." 

Pan Marek Chmieliński, Pan Stefan Gierlotka i Pan Wiesław Mrowiec złożyli 

ślubowanie.  

 

Prowadzący obrady pogratulował nowym Radnym wyboru.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/9/10 z 

dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz 

ustalenia jej składu osobowego. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego jako druk sesyjny PU - 
42/11.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz oświadczył, iż Pan Radny Józef Kocurek złożył 

rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Marek Chmieliński wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336479
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Radny Jerzy Forajter w imieniu projektodawców zgłosił autopoprawki do 

projektu uchwały zgodnie z propozycjami Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. 

W związku z tym tytuł projektu uchwały otrzyma brzmienie: „zmieniająca 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego”.  § 3 projektu uchwały będzie brzmiał: „§ 3. W 

uchwale nr II/9/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu 

osobowego w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Marek Chmieliński,”.”  

Ponadto wykreślone zostaną  § 1 i § 2 projektu uchwały. 

Podstawa prawna projektu uchwały otrzyma brzmienie: „Na podstawie art. 18a 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 20 ust. 2 Statutu miasta Katowice  

( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004r. nr 14, poz. 539 z późn. zm.) i § 30 ust. 2 

Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 

miasta Katowice.”. 

 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/27/11/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice nr II/11/10 w sprawie ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice nr II/11/10 w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice uchwały jako druk 

sesyjny PU - 43/11.  

 

Pan Radny Jerzy Dolinkiewicz złożył rezygnację z pracy w Komisji Budżetu 

Miasta, natomiast  Pani Radna Elżbieta Zacher wyraziła zgodę na pracę w tej 

Komisji.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz oświadczył, iż Pan Radny Józef Kocurek złożył 

rezygnację z pracy w Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Pani Radna 

Stanisława Wermińska  wyraziła  zgodę na pracę w Komisji Kultury, Promocji 

i Sportu. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336532
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Pan Radny Piotr Pietrasz złożył  rezygnację z pracy w Komisji Polityki 

Społecznej. Pan Radny Wiesław Mrowiec wyraził  zgodę na pracę w tej 

komisji. 

 

Pan Radny Jerzy Forajter złożył rezygnację z pracy w Komisji Infrastruktury 

i Środowiska, natomiast Pan Radny Marek Chmieliński wyraził  zgodę na 

pracę w tej komisji. 

 

Pani Radna Elżbieta Zacher złożyła rezygnację z pracy w Komisji 

Infrastruktury i Środowiska, natomiast Pan Radny Stefan Gierlotka wyraził  

zgodę na pracę w tej komisji. 

 

Pan Radny Jerzy Dolinkiewicz złożył rezygnację z pracy w  Komisji Rozwoju 

Miasta, natomiast Pan Radny Stefan Gierlotka wyraził zgodę na pracę  

w tej komisji. 

 

Pani Radna Krystyna Panek złożyła rezygnację z pracy w Komisji Rozwoju 

Miasta, natomiast Pan Radny Wiesław Mrowiec  wyraził zgodę na pracę  

w tej komisji. 

 

Pani Radna Stanisława Wermińska złożyła rezygnację z pracy w Komisji 

Rozwoju Miasta, natomiast  Pan Radny Marek Chmieliński wyraził  zgodę na 

pracę w tej komisji. 

 

Radny Jerzy Forajter w imieniu projektodawców zgłosił autopoprawki do 

projektu uchwały zgodnie z propozycjami Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. 

W związku z tym tytuł projektu uchwały otrzyma brzmienie: „zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Katowice”. Podstawa prawną otrzyma brzmienie: „ Na podstawie art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu miasta Katowice i § 30 ust. 2 

Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 

miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004r. nr 14, poz. 539 z późn. 

zm.)”. 

§ 1 projektu uchwały otrzyma brzmienie: 

„§ 1. W uchwale nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010r.  

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 

w § 1 wprowadzić następujące zmiany: 

1) w ust. 2 Komisja Budżetu Miasta pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Elżbieta Zacher”,  

2) w ust. 4 Komisja Kultury, Promocji i Sportu pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) Stanisława Wermińska”,  

3) w ust. 5 Komisja Polityki Społecznej pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4) Wiesław Mrowiec”,  

4) w ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1) Marek Chmieliński”,  

5) w ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„ 9) Stefan Gierlotka”, 

6) w ust. 7 Komisja Rozwoju Miasta pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) Stefan Gierlotka”, 

7) w ust. 7 Komisja Rozwoju Miasta pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„ 5) Wiesław Mrowiec”,  

8) w ust. 7 Komisja Rozwoju Miasta pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„ 9) Marek Chmieliński”.”  

Radna Stanisława Wermińska zapytała o Radnych, którzy złożyli rezygnację  

z pracy w komisjach stałych Rady.  W nowym zapisie projektu uchwały ich 

nazwiska nie będą zapisane. Zatem czy ich rezygnacja jest aktualna.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że dokument prawny 

jakim jest uchwała potwierdza jedynie skład komisji. Jeżeli w uchwale wykreśla 

się nazwisko, to oznacza, że osoba nie uczestniczy w pracach komisji. 

Oświadczenia woli Radnych zostały złożone do protokołu sesji i nie ma 

wątpliwości co do ich aktualności i ważności.  

 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/28/11/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice nr II/12/10 w sprawie wyboru przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice nr II/12/10 w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice jako druk sesyjny nr PU-44/11. 
 

Pan Radny Jerzy Dolinkiewicz złożył rezygnację z funkcji 

wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Miasta, natomiast  Pani Radna 

Elżbieta Zacher wyraziła  zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej 

Komisji Budżetu Miasta.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336603
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Pan Radny Jerzy Forajter złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego 

Komisji Infrastruktury i Środowiska, natomiast Pan Radny Marek 

Chmieliński wyraził zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji 

Infrastruktury i Środowiska. 

 

Pani Radna Elżbieta Zacher złożyła rezygnację z funkcji 

wiceprzewodniczącej Komisji Infrastruktury i Środowiska, natomiast  Pan 

Radny Stefan Gierlotka wyraził  zgodę na pełnienie funkcji 

wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska. 

 

Radny Jerzy Forajter w imieniu projektodawców zgłosił autopoprawki do 

projektu uchwały zgodnie z propozycjami Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. 

Tytuł projektu uchwały otrzyma brzmienie: „zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Katowice”. Podstawa prawna projektu uchwały otrzyma brzmienie:  

„Na podstawie § 33 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004r. nr 

14, poz. 539 z późn. zm.)”. 

§  7  projektu uchwały otrzyma brzmienie: 

„§ 7. W uchwale nr II/12/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010r.  

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice w § 1 wprowadzić następujące zmiany: 

1) w ust. 2 Komisja Budżetu Miasta pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Elżbieta Zacher”,  

2) w ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 2) Marek Chmieliński”,  

3) w ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3) Stefan Gierlotka”.” 

 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 
poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr IV/29/11/ 

 

Punkt 13 Interpelacje . 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

następujące interpelacje:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. przyznania pomocy finansowej i znalezienia pracy dla jednej z rodzin. 

1.2. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w ZS nr 7 w Katowicach na 

rzecz Szkoły „Pozytyw“. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1295336660
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1.3. likwidacji składnicy złomu na ul. Załęskiej w Katowicach. 

2/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie uwzględnienia wymiany całej instalacji CO 

w kotłowni w Gimnazjum Nr 20 w Katowicach. 

3/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

3.1. uprzątnięcia terenu przy ul. Chorzowskiej. 

3.2. niedziałającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego i ul. 

Gliwickiej. 

3.3. w sprawie artykułu „Jak się żyje w Katowicach“ opublikowanego na 

łamach Gazety Wyborczej w dniu 10 stycznia 2011r. 

3.4. ścieżki kariery zawodowej pracowników Urzędu Miasta Katowice. 

3.5. współpracy miasta Katowice z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 

3.6. współpracy miasta Katowice w zakresie ochrony osób i mienia. 

4/ radnej Elżbiety Zacher w sprawie zadaszenia na przystanku tramwajowym 

Szopienice-Kościół. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące 

interpelacje: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości 

postawienia ławek w dzielnicy Podlesie w Katowicach,  

2/ radnej Ewy Kołodziej i radnego Tomasza Maśnicy w sprawie ponownego 

uruchomienia wypożyczalni łyżew na obiekcie sportowym Spodek  

w Katowicach,  

3/ radnej Magdaleny Wieczorek i radnego Witolda Witkowicza  w sprawie 

wymiany elewacji azbestowo-betonowej w Miejskim Przedszkolu nr 55  

w Katowicach, 

4/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

4.1. ograniczenia prac budowlanych związanych z rozbudową Silesia City 

Center w godzinach nocnych,   

4.2. modernizacji oświetlenia oraz remontu chodnika wokół stawu  

w Środowiskowym Klubie Wodniacko-Wędkarskim „Maroko” na Osiedlu 

Tysiąclecia, 

4.3. remontu nawierzchni ulicy Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki  do 

ulicy Łabędziej,  

7/ radnego Adama Warzechy w sprawie stanu niektórych odcinków tras 

rowerowych i duktow leśnych w rejonie Kostuchny i Murcek, 

8/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie korekty trasy linii  autobusowej nr 

900, 

9/ radnego Mariusza Skiby w sprawie biletu seniora, 

10/ radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie windy i podjazdu dla 

niepełnosprawnych w budynku B w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 

6 przy ul. Rolnej w Katowicach, 
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11/ radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie dojazdu autobusem linii nr 900  

z Osiedla im. I. Paderewskiego do dworca PKP w Katowicach.   

 

Punkt 14 Zapytania radnych. 

Radna Bożena Rojewska zapytała kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia 

pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach. 

Termin wykonania robót upłynął w dniu 12 grudnia ubiegłego roku.  

Radna poddała w wątpliwość zapisy umowy, tym bardziej, że obecnie na placu 

nie są wykonywane żadne prace. Jest to tym bardziej dokuczliwe dla 

mieszkańców, że  jest to główna droga do przystanku autobusowego.    

W poprzedniej kadencji Radna dwukrotnie otrzymywała zapewnienia, iż 

ustalony termin zakończenia robót  zostanie dotrzymany.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o sygnalizację świetlną znajdującą się na 

skrzyżowaniu ulic Francuskiej z Tylną Mariacką. Aktualne ustawienie 

sygnalizacji powoduje konieczność dość długiego oczekiwania na zmianę 

świateł.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest to stan tymczasowy i działanie 

sygnalizacji świetlnej zostanie wyregulowane.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy zostaną uruchomione bramki 

wjazdowe z ulicy Francuskiej w ulicę Tylną Mariacką.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić pisemnej 

odpowiedzi.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz odczytała apel podjęty w trakcie Komisji Polityki 

Społecznej Rady Miasta Katowice w dniu 13.01.2011r. w sprawie kontraktów 

medycznych.  

„Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice w imieniu mieszkańców 

Katowic zwraca się o ponowne przeanalizowanie kontraktów dotyczących 

placówek zdrowia w Katowicach. 

Społeczny aspekt tego problemu powoduje, iż dostępność mieszkańców do 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jak i do specjalistów pogorszyła się 

radykalnie. 

W większości dzielnic ludzie starsi, kobiety w ciąży pozbawieni możliwości 

korzystania z placówek służby zdrowia w miejscu zamieszkania muszą 

pokonywać wielokilometrowe odległości, tracąc siły, czas i pieniądze”. 
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zaproponował aby Biuro Rady 

Miasta przekazało ten apel do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

Radny Adam Warzecha zaproponował aby z apelem tym wystąpiła cała Rada 

Miasta Katowice.   

 

Prowadzący obrady stwierdził, że propozycja ta rozpatrzona zostanie w 

kolejnym punkcie.  

 

Punkt 15 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady odczytał informację z Wydziału Kultury Urzędu Miasta 

na temat IV Katowickiego Karnawału Komedii.  

Prowadzący obrady przypomniał Państwu Radnym o konieczności podania do 

Biura Rady Miasta  miejsc i terminów pełnionych przez nich dyżurów.  

W związku z propozycją aby apel w sprawie kontraktów medycznych 

skierować,  

w imieniu Rady Miasta Katowice, do Śląskiego Regionalnego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia, poddał go pod głosowanie. 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 25 głosach „za” przyjęła apel  

w odczytanym wcześniej brzmieniu. 

 

Radny Jerzy Forajter odniósł się do wypowiedzi niektórych radnych  

z ostatniej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 4 stycznia 2011r. Stwierdził, że 

nieprawdą jest jakoby Pan Radny Adam Warzecha oczekiwał na objęcie 

mandatu radnego przez okres sześciu tygodni. Przypomniał, że w dniu 6 grudnia 

2004r. Rada Miasta Katowice stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Janusza 

Gacmangi na skutek śmierci. „W dwa tygodnie później, w dniu 20.12.2004r. 

Rada Miasta uchwaliła wstąpienie na miejsce radnego Janusza Gacmangi, 

radnego Adama Warzechy z listy KW „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”. 

Wynika z tego, że Pan Radny Adam Warzecha objął mandat po dwóch 

tygodniach, a nie sześciu, jak oświadczył w trakcie poprzedniej sesji. Podobnie 

Pani Radna Ewa Kołodziej nie miała racji twierdząc, że opóźniano jej objęcie 

mandatu radnej. Radny przypomniał, że w dniu 24 października 2005r. Rada 

Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Sośnierza.  

10 listopada 2005r. Pani Ewa Kołodziej złożyła oświadczenie o gotowości 

objęcia mandatu radnej i w dniu 21 listopada 2005r. objęła ten mandat na sesji 

Rady. Odbyło się to więc 11 dni po złożeniu oświadczenia o gotowości objęcia 

przez nią mandatu”.  
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Radna Elżbieta Zacher w imieniu mieszkańców Nikiszowca złożyła 

podziękowania za naprawę oświetlenia ulicznego przy ulicy Nałkowskiej. 

Nastąpiło to w dniu 8 stycznia br.  

 

Radny Adam Warzecha w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Jerzego 

Forajtera, stwierdził, że pogląd, który panuje w doktrynie przedstawia się w ten 

sposób, iż wygaśnięcie mandatu w przypadku śmierci następuje w chwili 

śmierci. Podobnie doktryna przyjmuje objęcie mandatu w przypadku jego 

zrzeczenia się. Jest tak np. kiedy ktoś obejmuje funkcję w organie 

wykonawczym gminy. „Rada Gminy w takiej sytuacji stwierdza tylko  

wygaśnięcie mandatu, a nie przeprowadza jego formalne wygaśnięcie”.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że „fakty są inne i tylko fakty się liczą”.  

 

Punkt 16 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Godlewski wobec braku uwag  

i zgłoszeń, stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego posiedzenia 

został wyczerpany. 

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

16.26.                                                                                                                                        

                                                                             

                                                                            Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał  

                                                                           Arkadiusz Godlewski  

                                                                          
 

 


