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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z V sesji VI kadencji samorządu. 

 

Data sesji:  31 stycznia 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.15 

Numery podjętych uchwał: V/ 30/ 11 – V / 53 / 11 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  

Sekretarze sesji: radna Bożena Rojewska i  radny Piotr Pietrasz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha –

jako Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.                                                      

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Wystąpienie Prezydenta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

Budżetu Miasta Katowice na rok 2011 oraz Programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice na rok 2011. 

Nr 3 Opinia Klubu „FSiPU” do Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2011-2035, 

Nr 4 Opinia Klubu Radnych „FSiPU” dotycząca projektu budżetu miasta 

Katowice na 2011r.,  

Nr 5 Opinia Klubu Radnych  „PO” do projektu budżetu miasta Katowice na rok 

2011,  

Nr 6 Opinia Komisji Budżetu Miasta do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2011r.  

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radny nieobecny -  Józef Kocurek 
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Porządek obrad sesji. 

Porządek obrad V sesji Rady Miasta Katowice 

wraz  ze  zmianami wynikającymi z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z  IV sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między      

           sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

          Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-4/10).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta  

          Katowice na 2011r. ( PU-3/10).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań  

          społecznych i gospodarczych  miasta Katowice na 2011r.” ( PU-7/10).   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu   

          Organizacyjnego Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek  

          ( PU-8/10).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału  

          zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki  

          z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu ( PU-10/10).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia handlu na terenie  

          miasta Katowice ( PU-11/10).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów  do  

          Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 2009r.-2013r. 

          ( PU-31/10).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Miasta  

          Katowice do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób  

          Niepełnosprawnych w Katowicach ( PU-32/10).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia trzech pojazdów na  

          własność miasta Katowice ( PU-38/11).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta  

          Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010  

           ( PU-45/11).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek  

          oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu  

          taksówkami na terenie miasta Katowice ( PU-46/11). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych    

          warunków jego funkcjonowania ( PU-47/11).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego  

          Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Śląskiej Społecznej  Rady   
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          Oświatowej w Katowicach wraz z odpowiedzią na skargę. ( PU-48/11). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

           położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Katedralny”. ( PU-55/11).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta  

          Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach.  

           ( PU-49/11).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady  

          Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych.  

          ( PU-50/11).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  

          komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2011.( PU-51/11).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego  

          Rady Miasta Katowice, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu   

          służbowego dla Przewodniczącego  Rady Miasta Katowice. ( PU-52/11).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych  

           przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku  

           Metropolitalnego.( PU-53/11).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

           przystąpienia Miasta Katowice do Związku Miast Polskich. ( PU-54/11). 

26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  

        wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010  obowiązujących  

   na  terenie miasta Katowice. ( PU- 57/11).  

26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pięciu pojazdów na  

         własność miasta Katowice. ( PU-58/11).  

26c/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy  

         udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  zadań z zakresu ochrony  

   środowiska  i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do  

   finansowania. ( PU-59/11).  

26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  wezwania Pana  

   J J  do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie wyznaczenia 

   przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego  

   Związku  Komunalnego Górnośląskiego Okręgu  

   Przemysłowego w Katowicach. ( PU- 62/11).  

27. Rozpatrzenie skarg. 

28. Interpelacje radnych. 

29. Zapytania radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady V sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Powitał przybyłego na sesję Senatora RP Pana Leszka Piechotę oraz Posła na 

Sejm RP Pana Jerzego Ziętka.  

Prowadzący  obrady 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.  

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/ Bożenę Rojewską  

2/ Piotra Pietrasza  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania, przy 23 głosach „za”, na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Bożena  Rojewska  i  Piotr Pietrasz.   

 

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 Pana Adama Warzechę. 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha  wyraził zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z  IV sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że protokół z IV  

sesji Rady Miasta Katowice był dostępny 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 IV sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 14.01.2011r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad.  

 



uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana J          J                 do 
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Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

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

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

porządku obrad  polegającą na dopisaniu punku  26d/ 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana J          J                do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.   

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

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym.  

Prezydent złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 14 

stycznia 2011r. do 27 stycznia 2011r. 

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Przewodniczący Rady zapytał o przejazd  przewoźników przez Rynek. Czy 

dotyczy to taksówkarzy. 

Prezydent  Piotr Uszok wyjaśnił, że dotyczy to przewoźników świadczących 

usługi  przewozowe  osób, czyli  mini-busów. Taksówki dopuszczono do ruchu 

na Rynku już wcześniej.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że składał taki wniosek do Prezydenta  

i dobrze się stało, ze został on zrealizowany, gdyż jest to duże udogodnienie dla 

mieszkańców. 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata  2011-2035. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby punkty 7,8 i 9 rozpatrywać łącznie, 

gdyż wiążą się one ściśle z uchwaleniem budżetu miasta na 2011r.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił założenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, Budżetu Miasta Katowice na rok 2011 oraz Programu zadań 

społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2011. 

/Wystąpienie Prezydenta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

Budżetu Miasta Katowice na rok 2011 oraz Programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice na rok 2011- zał. nr 2  do protokołu/ . 
 

Przewodniczący Arkadiusz Godlewski przypomniał, że Radni otrzymali 

materiały do punktów 7, 8 i 9. Ponadto poinformował, że wpłynęły także 

uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:  

- Nr 4100/II/111/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: opinii o przedłożonym 

przez  Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2011r. 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  
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- Nr 4100/II/112/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: opinii o przedłożonym 

przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2011-2035. 

- Nr 4100/II/113/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 390.828.257 zł przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Katowice.  

Projekty uchwał były także  przedmiotem obrad komisji branżowych Rady.  

Do wyżej wymienionych projektów wpłynęły autopoprawki  Pana Prezydenta.  

 

Radny Marek Chmieliński przedstawił opinię Klubu „Forum Samorządowe  

i Piotr Uszok” do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 

2011-2035.  

/ Opinia Klubu „FSiPU” do Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2011-2035  - zał. nr 3 do protokołu / 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” Pan 

Jerzy Dolinkiewicz przedstawił opinię Klubu dotyczącą projektu budżetu  

miasta Katowice na 2011r.  

/ Opinia Klubu Radnych „FSiPU” dotycząca projektu budżetu miasta 

Katowice na 2011r.- zał. nr 4 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” Pan Adam 

Warzecha przedstawił opinię Klubu Radnych „PO” do projektu budżetu miasta 

Katowice na rok 2011.  

/ Opinia Klubu Radnych  „PO” do projektu budżetu miasta Katowice na 

rok 2011- zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Pan Marek Szczerbowski 

przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Katowice na 2011r.  

/ Opinia Komisji Budżetu Miasta do uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2011r.- zał. nr 6 do protokołu/ 

 

Radny Piotr Pietrasz w imieniu czterech radnych z „Prawa i  Sprawiedliwości” 

stwierdził, że jest to bardzo trudny budżet, głównie z uwagi na ogólnokrajową 

sytuację gospodarczą. Ten rok jest bardzo ważny, przede wszystkim ze względu 

na kluczowe inwestycje. Zostały na nie zabezpieczone środki unijne oraz 

zaciągnięte kredyty. Byłoby posunięciem bardzo ryzykownym wstrzymanie 

realizacji tych projektów poprzez decyzję o nie uchwaleniu budżetu. Radni 

„PiS” mają nadzieję, że kluczowe założenia zostaną zrealizowane. Ze względu 

na to, iż nie ma argumentów podważających te inicjatywy, w/w Radni będą 

głosowali za przyjęciem budżetu miasta na 2011r.  
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Radny Marek Szczerbowski w swoim imieniu, jako przedstawiciel „Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej” wyraził wdzięczność za to, iż istniała możliwość 

dyskusji na temat  projektu budżetu w innym trybie niż w poprzednich latach  

i poprzedniej kadencji. Stwierdził, że z satysfakcją przyjął decyzję Pana 

Prezydenta o uwzględnieniu wniosków komisji, które uznał za istotne 

przygotowując stosowne autopoprawki do projektu budżetu miasta. Radny 

dodał, iż jest przekonany, że dzisiejsze wydarzenie jest początkiem „wielkich 

wydarzeń w mieście Katowice”,  gdyż udało się osiągnąć konsensus. Wyraził 

nadzieję, że wszystkie działania, służyć będą mieszkańcom i „projekt budżetu 

będzie optymalny jak na warunki, w których przyszło nam pracować”.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata  2011-2035. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/30/11/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2011r.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2011r.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/31/11/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

zadań społecznych i gospodarczych  miasta Katowice na 2011r.” 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań 

społecznych i gospodarczych  miasta Katowice na 2011r.” 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/32/11/ 

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował Radnym za podjęcie uchwał oraz służbom 

finansowym za ich przygotowanie.   

O godz. 14.15 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.  

O godz. 14.40 wznowiono obrady.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Katowice  

im. Krystyny Bochenek . 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296825181
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297153272
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296825511
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-8/10.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr V/33/11/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu. 

 

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

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Infrastruktury  i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie, podobnie jak  Komisja Budżetu 

Miasta.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/ Uchwała nr V/34/11/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia handlu na 

terenie miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-11/10.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Do projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę, którą przedstawiła 

Wiceprezydent Krystyna Siejna.  
W treści projektu uchwały do § 1 pkt 2 dodaje się zapis w następującym 
brzmieniu: „ § 1. pkt 2) ulice i place wraz z chodnikami i poboczami oraz  
z techniczno użytkową przestrzenią pod ich powierzchnią wymienione  
w załączniku nr 1 do uchwały”. 
W załączniku nr 1 do projektu uchwały dodaje się ulice: Mickiewicza, Opolską  
i Gliwicką oraz wykreśla się Plac Kasprowicza.  
 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296825815
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296825948
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/ Uchwała nr V/35/11/ 
 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydatów  do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 

2009r.-2013r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-31/10. 
 
Prowadzący obrady zaproponował do Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Katowicach na kadencję 2009r.- 2013r. następujących Państwa Radnych: 
1/ Panią Helenę Hrapkiewicz 
2/ Pana Tomasza Szpyrkę  
3/ Panią Krystynę Panek.  
Wymienieni Radni wyrazili zgodę.  
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr V/36/11/ 
 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata 

Rady Miasta Katowice do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-32/10. 
   
Prowadzący obrady zaproponował do składu Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Panią Radną Darię Kosmalę.  

Zainteresowana wyraziła zgodę.  
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/ Uchwała nr V/37/11/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia trzech 

pojazdów na własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-38/11. 

 

Prowadzący obrady przypomniał, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297153534
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296826123
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296826246
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/38/11/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2010 . 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-45/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/39/11/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń 

taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób  

i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-46/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/40/11/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-47/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/41/11/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Śląskiej 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296827534
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297153692
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297153931
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297154265
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Społecznej  Rady Oświatowej w Katowicach wraz  

z odpowiedzią na skargę.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-48/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie . 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/42/11/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Katedralny”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-55/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/43/11/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-49/11. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w Katowicach Pana Radnego Jerzego Dolinkiewicza i Pana 

Radnego Witolda Witkowicza.  

Zainteresowani wyrazili zgodę.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/44/11/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek 

Pomocniczych.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296827628
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297154806
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1296827771
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-50/11. 

 

Prowadzący obrady zaproponował do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek 

Pomocniczych następujących Państwa Radnych: 

1/ Arkadiusza Godlewskiego jako Przewodniczącego Komisji, 

2/ Ewę Kołodziej  

3/ Marka Chmielińskiego 

4/ Piotra Pietrasza  

Wszyscy Zainteresowani wyrazili zgodę.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/45/11/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2011. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-51/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, natomiast stałe Komisje Rady Miasta zatwierdziły 

plany pracy na swoich posiedzeniach.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/46/11/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, uprawnionego do 

podpisywania polecenia wyjazdu  służbowego dla Przewodniczącego  Rady 

Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-52/11. 

 

Prowadzący obrady zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana 

Adama Warzechę jako uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu  

służbowego dla Przewodniczącego  Rady Miasta Katowice.  

 

Radny Adam Warzecha wyraził zgodę.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/ Uchwała nr V/47/11/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297066692
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297066854
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297069321
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Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-53/11. 

 

Prowadzący obrady zaproponował Panią Krystynę  Siejną  oraz Pana 

Adama Warzechę jako dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do 

Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.  

Zainteresowani wyrazili zgodę.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/48/11/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia Miasta Katowice do Związku Miast Polskich.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-54/11. 

 

Prowadzący obrady zaproponował swoją kandydaturę do prac  

w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/49/11/ 

 

Punkt 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010  

obowiązujących na terenie miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-57/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/50/11/ 

 

Punkt 26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pięciu 

pojazdów na własność miasta Katowice.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297069460
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297069593
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297154987
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-58/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/51/11/ 

 

Punkt 26c/ Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  zadań z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru 

inwestycji do finansowania.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-59/11. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką.   

 

Wiceprezydent Marcin Krupa przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały. Stwierdził, że projekt uchwały  umożliwia dofinansowanie zadań 

proekologicznych. W 2010r. wejście w życie nowej ustawy o finansach 

publicznych spowodowało likwidację  powiatowego i gminnego funduszu 

ochrony środowiska. Z tego powodu dotychczas realizowane zadania  

dofinansowania tego typu inwestycji zostały wstrzymane. Powstała luka prawna, 

która istniała do 29 października 2010r. czyli do czasu uchwalenia ustawy  

o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska. Dzisiejsza uchwała jest 

pokłosiem w/w ustawy. Uwzględnia także poprawki zgłoszone przez komisję 

Rady. Poza uszczegółowieniem zapisów, Prezydent Miasta Katowice będzie  

składał Radzie Miasta roczne sprawozdania z udzielanej dotacji celowej.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

nie opiniowała projektu uchwały, gdyż nastąpiła kolizja terminów i Komisja nie 

odbyła się.  

 

Radny Adam Warzecha złożył w swoim imieniu, Pani Radej Magdaleny 

Wieczorek i Pani Radnej Barbary Wnęk wniosek do Komisji Uchwal  

i Wniosków z poprawkami do projektu uchwały. 

Zaproponował aby w § 8 wykreślić zdanie pierwsze, a także w § 8 po słowach 

„zostanie zawarta umowa” dodać słowa „do 2 miesięcy od wejścia w życie 

uchwały”.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297069747
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Prezydent Piotr Uszok wyraził zgodę na zaproponowane poprawki. Poprosił 

jednak o przedyskutowanie ich z Wydziałem Prawnym Urzędu Miasta, aby 

uniknąć uchylenia uchwały w trybie nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego.   

 

Radna Ewa Kołodziej zadeklarowała chęć dołączenia się do złożonego 

wcześniej wniosku i podpisania się pod nim.  

 

O godz. 15.10 ogłoszono przerwę w obradach sesji.  

O godz. 15.30 wznowiono obrady.  

 

Radny Adam Warzecha w imieniu wnioskodawców poinformował, że 

Wydział Prawny Urzędu Miasta zaakceptował zgłoszone poprawki do projektu 

uchwały.  

 

Prezydent Piotr Uszok zaproponował jeszcze swoją autopoprawkę do projektu 

uchwały poprzez dopisanie  w § 3 ust. 3  zdania: „Wnioski o dotację celową  na 

rok 2011 składa się do 31 marca 2011r.”.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez 

Radnych  do Komisji Uchwał i Wniosków polegające na: 

„- wykreślenie w  § 8 zdanie pierwsze  

- w § 8 po słowach „zostanie zawarta umowa” dodać słowa „do 2 miesięcy od 

wejścia w życie uchwały”.  

 

Poprawki uzyskały wymaganą większość głosów, w wyniku jednogłośnego 

głosowania – 27 głosów „za”.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projektu uchwały  w sprawie zasad 

i trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru 

inwestycji do finansowania wraz z przegłosowanymi poprawkami oraz 

autopoprawką zgłoszoną przez Prezydenta Miasta.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/52/11/ 

 

Punkt 26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania Pana J J  do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach.   

 
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-62/11. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297155327
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Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr V/53/11/ 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg.  

Prowadzący obrady poinformował, że na dzisiejszej sesji nie zaplanowano 

rozpatrywania skarg.  

 

Punkt 28 Interpelacje . 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

następujące interpelacje:  

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wykonania remontu schodów wejściowych 

przy Gimnazjum nr 20 w Katowicach Piotrowicach przy ul. Gen. Jankego 160. 

2/ radnego Stanisława Włocha w sprawie naprawy ulicy Piotrowickiej od ulicy 

Słupskiej do Śląskiej oraz ulicy Huculskiej na całym jej przebiegu w dzielnicy 

Ligota w Katowicach. 

3/ radnego Adama Warzechy - wniosek - dotyczący skargi w sprawie 

utrzymania porządku i czystości na terenie Osiedla Paderewskiego  

w Katowicach. 

4/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom 

kamienicy przy ul. Warszawskiej 21 w zakresie warunków mieszkaniowych. 

5/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości 

przesunięcia znaku drogowego zakazu zatrzymywania się i postoju przy ulicy 

Jastrzębiej w Katowicach – Piotrowicach. 

6/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

6.1. remontu fragmentu (100 metrów) nawierzchni mostu na ulicy Ligockiej. 

6.2. budowy zunifikowanych stanowisk wędkarskich oraz nowego zespołu 

pomostów żeglarskich w Środowiskowym Klubie Wodniacko – Wędkarskim 

„Maroko” na Osiedlu Tysiąclecia. 

7/ radnego Mariusza  Skiby w sprawie zmiany przebiegu Drogi Krajowej nr 81 

na odcinku od ulicy Kościuszki do ul. Murckowskiej. 

8/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie podjęcia interwencji przy ulicy Tartacznej 

w dzielnicy Murcki w Katowicach. 

9/ radnej Barbary Wnęk w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

10/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozpatrzenia możliwości wybudowania 

placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Kostuchna w Katowicach. 

11/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

11.1. nazewnictwa ulic i oznaczeń budynków. 

11.2. nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej za budynkiem 

„Superjednostki”. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1297155838
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11.3. fatalnego stanu technicznego ul. Pilotów oraz ul. Sowińskiego. 

12/ radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych i wydanie decyzji o doświetleniu nieruchomości przy ul. 

Dunikowskiego 18-20 w Katowicach. 

13/ radnego Adama Warzechy - wniosek - w sprawie przeprowadzenia 

oględzin w związku z ogławianiem drzew w dzielnicy Zawodzie. 

14/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczących 

interwencji służb miejskich na zanieczyszczanie miasta Katowice przez psy. 

15/ radnego Mariusza Skiby w sprawie:  

15.1. wynagrodzeń pracowników Administracji i Obsługi Śląskich 

Technicznych Zakładów Naukowych. 

15.2. instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego 

i Armii Krajowej. 

16/ radnej Elżbiety Zacher w sprawie urządzenia parkingu na „targowisku“ w 

dzielnicy Janów-Nikiszowiec. 

17/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

17.1 uprzątnięcia terenu/parku pod Pomnikiem Powstań Śląskich. 

17.2. budowy ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Mikołowskiej na odcinku 

pomiędzy stacją paliw Shell, a Kościołem Piotra i Pawła. 

17.3. pomiaru natężenia hałasu oraz budowy ekranów akustycznych oraz 

ochrony parku Kościuszki od strony ul. Mikołowskiej. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. zmiany organizacji parkowania samochodów w ciągu ul. Kościuszki,  

1.2. oznaczenia znakami informacyjnymi dojazdu do Kościoła pw. Św. Piotra 

i Pawła  

1.3. warunków przemieszczania się podróżnych w związku z przebudową 

dworca kolejowego. 

2/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie systemowego podejścia do remontów 

kamienic, ich elewacji w ścisłym centrum Miasta. 

3/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie remontu i usprawnienia ruchu 

samochodowego na ulicy Granicznej.   

4/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podjęcia interwencji w sprawie 

pozbawienia mieszkańców Katowic dostępu do lekarzy specjalistów. 

5/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie wsparcia MOPS dla niepełnosprawnego 

mieszkańca. 

6/ radnego Dariusza Łyczko  w sprawie: 

6.1. usprawnienia wyjazdu z ulicy Leśnego Potoku w ulice Oswobodzenia,  

6.2. reorganizacji ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ulic Grodowej  

       z Leśnego Potoku,  

6.3. wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 53 w dzielnicy  

       Nikiszowiec,  

6.4. przejęcia od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. dróg wewnętrznych  
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       zlokalizowanych na terenie osiedla przy ul. Kolistej,  

6.5. udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej 33,  

6.6. zwiększenia kompetencji Dyrektorom miejskich jednostek oświatowo- 

       kulturalnych w zakresie udostępnienia bazy rekreacyjno- sportowej oraz  

       zaplecza lokalowego. 

7/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie usunięcia awarii oświetlenia  

    ulicznego na terenie dzielnicy Murcki.    

8/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie:  

8.1. podjęcia pilnych działań w sprawie niesprawnej kanalizacji sanitarno –  

       deszczowej przy ulicach Franciszkańskiej, Żeromskiego i Grunwaldzkiej,  

       powodującej zalewanie nieczystościami piwnic bloków przy w/w ulicach,  

8.2. złagodzenia uciążliwości jakich doświadczają mieszkańcy w związku  

       z przebudową Dworca PKP i zmianą organizacji komunikacji autobusowej,   

8.3. remontu drogi dojazdowej do budynków nr 300a, 300b przy ulicy  

       Panewnickiej, po zakończeniu wymiany kanalizacji.  

9/ radnej Stanisławy Wermińskiej, radnego Tomasza Maśnicy i radnego  

    Stanisława Włocha w sprawie utworzenia przystanku autobusowego „na  

    żądanie” przy cmentarzu na granicy Panewnik i  Kochłowic.  

 

Punkt 29 Zapytania radnych.  

Radna Ewa Kołodziej w związku z organizacją lodowiska przez młodzież  

w dzielnicy Murcki, zwróciła się z prośbą o oświetlenie tego terenu.  

Ponadto poprosiła o ponowne zamontowanie ławki na przystanku autobusowym 

Kostuchna -  Skrzyżowanie. 

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Bożena Rojewska wspomniała o Miejskim Ośrodku Wielofunkcyjny 

planowanym w dwóch koncepcjach architektonicznych przy okazji realizacji 

przebudowy Rynku. Radna zapytała jakie są plany co do tego obiektu na dzień 

dzisiejszy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obiekt rzeczywiście został 

zaplanowany w koncepcji architektonicznej zaproponowanej przez Pana 

Tomasza Koniora. W tegorocznym budżecie nie uwzględniono realizacji 

Miejskiego Ośrodka Wielofunkcyjnego. Nie przewidziano go także do realizacji 

w perspektywie lat 2011-2013.  

 

Radny Adam Warzecha nawiązał do informacji, o planowanej lokalizacji 

tymczasowego przystanku tramwajowego u zbiegu ulicy Kochanowskiego  

i Wojewódzkiej. Zapytał czy powstanie podobnego przystanku planowane jest u 

zbiegu ulic Kościuszki i Konopnickiej.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że planowana jest modernizacja 

linii tramwajowej od Kinoteatru „Rialto” do Rynku. Obecnie jest to na etapie 

projektowania i nie został jeszcze ogłoszony przetarg. Kwestie związane  

z organizacją ruchu nie są zatem na razie rozpatrywane.   
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Pełna odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że w związku z korektą linii 

autobusowych, Osiedle Paderewskiego zostało pozbawione dojazdu do Dworca  

PKP od ulicy Andrzeja. Radny zaproponował aby w związku z tym  skorygować 

trasę linii autobusowej nr 900. Zapytał czy taka propozycja jest możliwa do 

rozpatrzenia.  

Kolejne pytanie dotyczyło  80-tej rocznicy powstania pierwszego sztucznego 

lodowiska w Katowicach „TORKATU”.  W tym miejscu powstaje obecnie 

biblioteka akademicka. W celu upamiętnienia tego nieistniejącego już 

lodowiska, Radny w ubiegłej kadencji zaproponował umieszczenie tablicy 

pamiątkowej. Do tej pory, pomimo potwierdzenia przyjęcia tej propozycji  

i wyrażenia dla niej akceptacji przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego, nie znane 

są losy tej propozycji oraz to kiedy Urząd Miasta zacznie ten  wniosek   

realizować.  

Trzecie pytanie Radnego dotyczyło oceny polskich miast prowadzonej przez 

Firmę PWC. W badaniu tym wykazano, że słabą stroną Katowic jest jego 

wizerunek. Radny zapytał co Prezydent Miasta zamierza z tym zrobić.  

Wiceprezydent Marcin Krupa w sprawie korekty linii autobusowej nr 900, 

zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna w sprawie korekty tablicy pamiątkowej, 

wyjaśniła, że trwają uzgodnienia co do treści i formy oraz jej usytuowania z 

Uniwersytetem Śląskim, który jest właścicielem obiektu.  

Wiceprezydent zobowiązała się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

W kwestii wizerunku Katowic wykazanego w badaniach Firmy PWC, 

Wiceprezydent zapewniła, iż  miasto będzie pracować nad swoimi słabymi 

stronami. Pani Prezydent wskazała jednocześnie, iż wspomniane badanie 

wykazało także dobre strony miasta Katowice. Co do przyszłych zamierzeń  

w tym temacie, to odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

Radny Andrzej Zydorowicz  stwierdził, że można było wykorzystać 80-tą 

rocznicę  powstania „TORKAT-u” dla upamiętnienia  go tablicą pamiątkową. 

Radny zadeklarował pomoc przy redagowaniu wspomnianej tablicy.   

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że nie widać postępów przy 

budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Panewnikach.  

Radna nawiązała także do swoich interpelacji z poprzedniej kadencji, w których 

zwracała uwagę na zniszczone tablice informujące  o ścieżkach rowerowych. 

Uległy one zniszczeniu, a nowych brak. Szczególnie zwróciła uwagę na tablice 

znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Jankego i Szenwalda.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna w sprawie boiska przy Szkole Podstawowej 

nr 9 wyjaśniła, że rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą. Obecnie 

trwa nowa procedura wyboru.  
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Wiceprezydent Marcin Krupa stwierdził, że znany jest mu temat tablic 

informacyjnych. Planowane jest rozwiązanie problemu kompleksowo wiosną 

tego roku.  

 

Radna Ewa Kołodziej zwróciła uwagę, że w budżecie miasta na 2011r. 

zaplanowano 2 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.  

Ze względu na występujące tam problemy terenowo-prawne nie wiadomo 

jeszcze czy będzie to rozbudowa czy nadbudowa  obecnego budynku Szkoły.  

W celu jak najlepszego wykorzystania przeznaczonych w budżecie miasta na ten 

cel środków, Radna zwróciła się z prośbą o przekazywanie w trakcie Komisji 

Edukacji kwartalnych raportów z przebiegu wykonywanych prac.  

Radna dodała, że ze względu na brak wniosku w tej sprawie z Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 22 w Podlesiu, uważa, iż plany rozbudowy stanowią realizację 

jej wniosku budżetowego z września 2009r.  

Przewodniczący Rady zaproponował aby w trakcie prac Komisji Edukacji 

zapisać do planu pracy sprawozdawczość, o której wspomniała Pani Radna 

Kołodziej.   

 

Radny Adam Warzecha nawiązał do swojej interpelacji dotyczącej ścieżek 

rowerowych w lasach Kostuchny i Murckach. Stwierdził, że nie otrzymał 

jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest mu znana  

i obecnie przygotowywana jest odpowiedź.  

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna powołała 

roboczy zespół do opracowania zmian w Statucie miasta Katowice.  

W związku z tym poprosił o zgłaszanie wniosków przez Państwa Radnych oraz 

Prezydenta Miasta. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że od lat Radni otrzymują 

„nieprzemyślane i mało sensowne” odpowiedzi na swoje interpelacje. 

Przytoczył odpowiedź na interpelację dotyczącą uruchamiania sezonowego 

lodowiska przez MOSiR. Udowadnia ona świadome działania powodujące 

zaniedbania i marnowanie tego rodzaju obiektu, zakupionego przez miasto za 

kwotę 1 mln 600 tys. zł. „Nie takich odpowiedzi oczekuje, gdyż są w nich 

przekłamania”.  

Podobnie Radny posłużył się przykładem odpowiedzi na swoją interpelację 

dotyczącą remontu i usprawnienia ruchu samochodowego na ulicy Granicznej  

i Krasińskiego. Stwierdził, że uruchomienie tam drugiego pasa ruchu 

pozwoliłoby podwoić ilość samochodów oczekujących na wjazd do ulicy 

Warszawskiej, a tym samym zmniejszyłoby tworzące się tam korki. 

Rozwiązanie problemu wymaga więc jedynie zmiany organizacji ruchu  

i niewielkich zabiegów modernizacyjnych. Nie spowodują one także likwidacji 
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istniejących w tym miejscu miejsc parkingowych, tylko minimalnie je 

ograniczą. Pracownicy Politechniki Śląskiej, zaledwie 100 metrów od budynku 

uczelni, mają do dyspozycji dwa duże parkingi znajdujące się przy 

supermarkecie „U Belga” oraz kawałek dalej, przy II Urzędzie Skarbowym.  

W odpowiedziach „podawane są pseudo argumenty. Lekceważy się radnych 

działających w imieniu mieszkańców oraz w celu poprawy ich życia”.   

 

Przewodniczący Rady podzielił spostrzeżenia Radnego Zydorowicza. 

Stwierdził, że można odnieść wrażenie, iż „Radni piszą, a Urząd Miasta 

odpisuje co chce”. Tymczasem może to być pomysł na rozwiązanie jakiegoś 

problemu i zamiast jedynie odpisywać na interpelację, można by go 

zaadaptować i zrealizować. Prowadzący obrady poprosił aby „Urząd nie 

traktował radnych jak natrętów. Istnieje także mądrość, poza mądrością 

Urzędu”. Nie chodzi tylko o to aby otrzymać odpowiedź, ale załatwić sprawę 

istotną dla funkcjonowania miasta. Skoro powstała już jakaś koncepcja, to 

można z niej skorzystać.  

 

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 V sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu o godz. 

16.15.                                                                                                                                        

                                                                             

                                                                            Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał  

                                                                           Arkadiusz Godlewski  

                                                                          
 


