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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

 

 

Protokół z VI sesji VI kadencji samorządu. 

 

Data sesji:  28 lutego 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.30 

Numery podjętych uchwał: VI/54/11 – VI/85/11 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  

Sekretarze sesji: Radna Maria Sokół i  Radny Mariusz Skiba  

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 Wystąpienie Pana Andrzeja Szczygła – Kierownika Wydziału  

Monitoringu  Środowiska  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  

Środowiska w Katowicach dot. informacji na temat oceny jakości 

środowiska  

w  województwie śląskim w zakresie hałasu w latach 2000-2009 oraz stanu 

środowiska w województwie śląskim w 2009 roku. 

Nr  3    Informacja  o  stanie  planowania  przestrzennego  w  mieście  

Katowice. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radni nieobecni: 

1/  Józef Kocurek 

2/  Piotr Pietrasz  
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Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Katowice 

wraz  z  proponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z  V sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Informacja na temat oceny jakości środowiska w  województwie śląskim w 

zakresie hałasu w latach 2000-2009 oraz stanu środowiska w województwie 

śląskim w 2009 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( PU-

6/10).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Wesoła II KWK „Mysłowice-Wesoła” i fragmentu terenu 

górniczego Murcki I KWK „Murcki-Staszic” obszaru położonego w rejonie 

ul. Bielskiej obejmującego „Wzgórze Wandy” i rezerwat „Las Murckowski”  

w Katowicach  ( PU-60/11).   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Bażantów 

( PU-61/11).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” 

w Katowicach ( PU-63/11).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Richarda Holtzego”( PU-

64/11).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady 

Młodzieżowej Miasta Katowice ( PU-67/11) – wykreślony.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2010r. „Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” ( PU-

68/11).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2010r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” ( PU-

69/11).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2010r. „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My” ( PU-70/11).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  
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w 2010r. „Programu Centrum Aktywności  Lokalnej w Załężu”  ( PU-71/11). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta 

Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2010r. ( PU-72/11).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. ( PU-73/11).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz 

ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie  

( PU-75/11).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2011r. ( PU-76/11). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących 

kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów ( PU- 77/11).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialności poprzez wniesienie wkładu pieniężnego  

( PU-78/11).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu 

Instytucji Kultury „Katowice 2016 Biuro ESK” w Katowicach ( PU-79/11).   

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania 

oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie miasta Katowice ( PU-81/11).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14  

przy ul. Piastów 20 w Katowicach ( PU-82/11).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt II) ( PU-83/11).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2011r. ( PU-84/11).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2011 rok ( PU-86/11). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice  na lata 2011 – 2035 ( PU- 87/11).  

30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie  

        na  raty wierzytelności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1  

        w Tychach wobec Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach z tytułu  

       umowy na  unieszkodliwienie odpadów medycznych w okresie od 15  
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       lutego 2010r. do 14 lutego 2011r. ( PU-88/11). 

30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  

        wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

        w Katowicach wobec A Ś  za lokal mieszkalny przy ul.  K  w Katowicach 

        ( PU-89/11). 

30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  

        wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

        w Katowicach wobec D Ś  za lokal mieszkalny przy ul. D  w Katowicach  

        ( PU-90/11).  

30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie  

        na raty i odroczenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki  

        Mieszkaniowej w Katowicach wobec państwa D, A i A  Ż za lokal  

        mieszkalny przy ul. D w Katowicach ( PU- 91/11).  

30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  

         uchwały  Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Obwodu  

        Lecznictwa Kolejowego w Katowicach  s.p.z.o.z. ( PU/92/11).  

30f/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu  

        miasta Katowice na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie 

        i  roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

        ( PU-93/11).  

31. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

-   wniosku MEGA SERVICE PLUS Spółka z o.o. w Katowicach ( PU-74/11). 

-   wniosku Pana   J H W ( PU-85/11). 

- skargi lokatorów nieruchomości położonej przy ulicy Młyńskiej    

    w Katowicach ( PU-30/10).  

-  skargi najemców lokali komunalnych w budynku przy ulicy Mieszka  I   

   w Katowicach ( PU-56/11).  

-  skargi  HHW HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o. reprezentowanej przez  

   adwokata D K na przewlekłość działania Prezydenta Miasta  

   Katowice ( PU-65/11).  

- skargi Pana A  P  ( PU-66/11).  

32. Interpelacje radnych. 

33. Zapytania radnych. 

34. Komunikaty i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  otworzył  obrady VI sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

 

W związku ze śmiercią Radnego Rady Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka, 

Rada Miasta uczciła pamięć Zmarłego minutą ciszy.    

Radny Jerzy Dolinkiewicz  wspomniał  ś.p. Józefa Kocurka. Przypomniał, że 

Zmarły był wieloletnim Radnym Rady Miasta Katowice oraz  Wiceprezydentem 

Miasta Katowice w latach 1998-2010. Pochodził z wielodzietnej rodziny  

o tradycjach samorządowych.   

 

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. < zapis AV> 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Marię Sokół  

2/ Mariusza Skibę  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, na sekretarzy sesji zostali wybrani zaproponowani 

wcześniej Radni: Maria Sokół  i  Mariusz Skiba. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał i Wniosków 

pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków 

zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Jerzego Forajtera. 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter wyraził zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z  V sesji. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/10/1300086918.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300086975.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087074.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087111.asx
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że protokół z V  

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 V sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 31.01.2011r.  

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

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

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.) Przewodniczący Rady zawnioskował  

o zmianę porządku obrad  polegającą  na  wykreśleniu punktu 13/ 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady 

Młodzieżowej Miasta Katowice ( PU-67/11).  

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna powołała Zespół 

roboczy do prac nad przedmiotowym projektem uchwały. Będzie on analizował 

propozycje inicjatorów projektu uchwały, Pana Prezydenta oraz wszystkich 

zainteresowanych Radnych. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan 

Radny Adam Warzecha. Projekt uchwały będzie prawdopodobnie przedmiotem 

obrad sesji marcowej.  

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

 

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

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

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

porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 1 w Tychach wobec Zakładu Utylizacji Odpadów w 

Katowicach z tytułu umowy na unieszkodliwienie odpadów medycznych w 

okresie od 15 lutego 2010r. do 14 lutego 2011r. ( PU-88/11). 

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

2/ dopisaniu punktu 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec A  Ś  za lokal mieszkalny przy ul. Kossak-

Szczuckiej  w Katowicach ( PU-89/11). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

3/ dopisaniu punktu 30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec D  Ś  za lokal mieszkalny przy ul. Rolnej  

w Katowicach ( PU-90/11). 

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

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087153.asx
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4/ dopisaniu punktu 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na  raty i odroczenie wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec państwa D, A i A Ż za lokal 

mieszkalny przy ul. Drzymały  w Katowicach ( PU-91/11). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

5/ dopisaniu punktu  30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały  Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach  s.p.z.o.z.  

( PU/92/11).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że Wicemarszałek Województwa 

Śląskiego w trybie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wystąpił  

o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. 

Z uwagi na zapis art 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

który mówi, że uchwała o likwidacji lub przekształceniu publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej powinna określać sposób i formę zapewnienia osobom 

korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych 

likwidowanego lub przekształcanego zakładu udzielanie tych świadczeń, a w 

przedmiotowym projekcie uchwały zapewnia się, że likwidacja Obwodu 

Lecznictwa Kolejowego w Katowicach nie spowoduje ograniczenia dostępności, 

warunków udzielania i jakości dotychczasowych świadczeń, gdyż zadania 

likwidowanego Zakładu przejmie wymieniony w § 4 ww. uchwały niepubliczny 

zakład opieki zdrowotnej "OLK - MED Sp. z o.o." z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Dworcowej 3, który zapewni kontynuację świadczeń zdrowotnych  

w dotychczasowym zakresie, bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków 

udzielania oraz jakości, przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Katowice 

zawiera pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

6/ dopisaniu punktu 30f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2011 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków ( PU-93/11).  

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że projekt przewiduje udzielenie dotacji 

z budżetu miasta na prace konserwatorskie dla sześciu obiektów. Podjęcie 

uchwały pozwoli uruchomić procedury przetargowe. 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że sprawa jest znana od dawna. Projekt 

powinien przejść normalną procedurę, a nie być wprowadzany w trybie 

nadzwyczajnym. Zważywszy na fakt, że dotacjami mają zostać objęte głównie 

obiekty sakralne, nie wyraża na to swojej zgody. Chciałby mieć możliwość 
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zapoznania się z projektem w sposób czytelny i racjonalny, gdyż stoi to  

w sprzeczności z poglądami Radnego w tym zakresie.  

W związku z tym Radny złożył wniosek o nie wprowadzanie punktu do 

porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że zgadza się „co do zasady”. Można to było 

przewidzieć. Jednak w celu wypracowania kompromisu, czyli umożliwienia 

podjęcia  działań związanych z przeprowadzaniem prac konserwatorskich,  

a zarazem w celu realizacji wniosku Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta 

Pana Radnego Marka Szczerbowskiego, zaproponował aby w przerwie sesji 

zwołać posiedzenie tej komisji, tym samym dochowując procedur.  

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nie oczekuje zwoływania komisji,  

a swoje zdanie wyrazi podczas głosowania nad tą konkretną zmianą do 

porządku obrad.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad, 

zapisanego w punkcie 31 wniosku Pana  J H W  dotyczącego zwolnienia od 

podatku od nieruchomości budynków, które zostały zakwalifikowane do 

„Szlaku Moderny” i są wpisane do rejestru zabytków, także tych, w których 

prowadzi się działalność gospodarczą. 

Radna stwierdziła, że sprawa stanowi kompetencję Prezydenta Miasta, a nie 

Rady Miasta.  

Radny Jerzy Forajter złożył wniosek przeciwny. Stwierdził, że jest to 

wyłączna kompetencja Rady Miasta.  

Prezydent Piotr Uszok zgodził się z argumentacja Pana Radnego Jerzego 

Forajtera. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że zwolnienia  

z podatku od nieruchomości leżą w gestii Rady Miasta, a nie Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa zawiera dwa aspekty: właściwość 

organu i  drugi dotyczący meritum sprawy. Ten ostatni wydaje się być dużo 

bardziej interesujący. 

Radna Magdalena Wieczorek podtrzymała swój wniosek.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie wniosek 

Pani Radnej Magdaleny Wieczorek o zdjęcie z porządku obrad z punktu 31 

wniosku Pana J H W ( PU-85/11). 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 12 

głosów „za”, 12 głosów przeciwnych i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < zapis AV> 

Prezydent złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 28 

stycznia  do 24 lutego 2011r. wraz z informacją dot. realizacji uchwały Rady 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087257.asx
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Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł  Europejskiej Stolicy Kultury 

w 2016 roku przez Miasto Katowice.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Radny Mariusz Skiba poprosił o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 

nieruchomości przy ulicy Wilczewskiego z przeznaczeniem na rzecz Śląskiego 

Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to plac zabaw ze świetlicą, 

położone przy Przedszkolu znajdującym się przy ul. Jankego 188. Planuje się 

tam lokalizację Śląskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, będą tam także 

przyjmowane na pobyt dzienny osoby dotknięte tą chorobą oraz znajdzie się  

punkt konsultacyjny dla rodzin takich osób.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zadał dwa pytania. W ramach 

starań miasta o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” w 2016r. stwierdził, że 

zwiększymy swoje szanse, kiedy będą za naszymi staraniami stały także inne 

śląskie miasta. Prowadzący obrady zapytał zatem ile miast złożyło już taką 

deklarację wsparcia dla Katowic.  

Stwierdził, że ostatnio w mediach przetoczyła się dyskusja na temat planów 

powstania na terenie Katowic - Centrum Nauki. Dotychczas Rada Miasta nie 

podejmowała uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia, bądź 

towarzystwa, które taki projekt zamierza wspierać, a we wspomnianych 

doniesieniach prasowych cytowani byli Wiceprezydenci, co sugeruje 

zaangażowanie władz miasta w projekt. Choć jest to projekt wart zastanowienia, 

Prowadzący obrady poprosił o wyjaśnienia w sprawie.. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że Katowice są już po rozmowach ze 

zdecydowaną większością miast, w tym z Piekarami Śląskimi, Sosnowcem, 

Bytomiem, Gliwicami. W Rudzie Śląskiej rozmowy jeszcze trwają. W  Tychach 

podjęto już uchwałę intencyjną. Oczekiwany termin zakończenia rozmów to 14 

marca br. z podsumowującą konferencją wszystkich miast zrzeszonych w 

Górnośląskim Związku Metropolitalnym. 

Nawiązując do Centrum Nauki, Prezydent stwierdził, że obecność 

Wiceprezydentów wynikała z indywidualnej inicjatywy przedstawionego 

projektu, a nie z podjętej decyzji przez władze miasta. 

Przewodniczący Rady podsumował zatem, że Wiceprezydenci nie 

reprezentowali  miasta w trakcie rozmów o Centrum Nauki, tylko występowali 

tam jako osoby fizyczne.  

 

Punkt 7 Informacja na temat oceny jakości środowiska w  województwie 

śląskim w zakresie hałasu w latach 2000-2009 oraz stanu środowiska w 

województwie śląskim w 2009 roku. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady przypomniał, że informacje były dostępne do wglądu  

w BRM oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087297.asx
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Komisja Infrastruktury i Środowiska zapoznała się z w/w informacjami.  

 

Pan Andrzej Szczygieł - Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawił krotką 

prezentację.  

/ Wystąpienie Pana Kierownika Andrzeja Szczygła - prezentacja – zał. Nr 2 

do protokołu/ 

Radny Stefan Gierlotka zapytał co oznacza słowo „eutrofizacja”. Ponadto 

stwierdził, że jednostką pola magnetycznego nie jest volt na metr , jak to zostało 

podane w przedstawionej prezentacji.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o stan gleb na terenie miasta.  Nie 

zostało to przedstawione w wystąpieniu Pana Kierownika, a jest to interesujące, 

szczególnie dla posiadaczy ogródków.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o problem hałasu. Zwrócił uwagę na zjazd z ul. 

Mikołowskiej w kierunku autostrady A-4. Zapytał czy powstaną tam ekrany 

akustyczne. 

 

Radna Magdalena Wieczorek w kontekście prezentacji, zapytała Pana 

Prezydenta  kiedy miasto Katowice przygotuje program ochrony przed hałasem, 

do opracowania  którego miasta zostały zobowiązane w okresie do końca 2010r.  

 

Pan Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że „eutrofizacja” jest to zanieczyszczenie wód 

substancjami biogennymi, powodującymi zakwity i zmniejszające jakość wód. 

Jest to problem ogólnoeuropejski i stąd jest szczególnie podnoszony przez Unię 

Europejską. Powoduje ją głównie azot i fosfor. Zmniejszenie substancji 

szkodliwych odprowadzanych do wód zmniejsza automatycznie eutrofizację.  

Wyjaśniając pomiary pola magnetycznego podawane w jednostce volt na metr, 

Pan Szczygieł wyjaśnił, że nie ma tu żadnej pomyłki. Jest to zgodne z zapisami 

prawa.  

Monitoring gleb prowadzi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska - Instytut Nawożenia, Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach. 

Badań dokonuje się co pięć lat na terenach rolniczych. Wyniki badań są 

dostępne w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Odpowiadając na pytanie Radnego Zawadzkiego, Pan Kierownik stwierdził, że 

WIOŚ bada poziom hałasu w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Miasta 

powyżej 250 tys. mieszkańców prowadzą badanie, w tym mapy akustyczne,  

w ramach swoich kompetencji. Inspektorat dokonuje natomiast kontroli 

konkretnych obiektów w zakresie hałasu. W ubiegłym roku Sejmik 

Samorządowy Województwa Śląskiego uchwalił program ochrony przed 

hałasem największych dróg regionu. Jest on obecnie wdrażany i obejmuje m.in. 

autostradę A-4.  
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że program ochrony przed hałasem dla miasta 

Katowice jest już prawie gotowy i zostanie niebawem przedłożony Radzie 

Miasta.  

 

Radna Stanisława Wermińska  poprosiła o materiały związane z ochroną gleb, 

znajdujących się na terenie miasta Katowice.  

 

Pan Andrzej Szczygieł - Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprosił o złożenie 

oficjalnego wniosku w celu przesłania takich materiałów. 

 

Przewodniczący Rady zobowiązał się zwrócić o te materiały z pisemną prośbą 

do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochron y Środowiska.  

Stwierdził, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją na temat oceny 

jakości środowiska w  województwie śląskim w zakresie hałasu w latach 2000-

2009 oraz stanu środowiska w województwie śląskim w 2009 roku. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt budżetu miasta jako druk sesyjny nr PU-6/10.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały nie uzyskał 

pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Miasta. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pani 

Teresa Homan-Chanek przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.):  

„1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 

mowa, a art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub 

zmiany planu miejscowego.  

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, 

o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej,  

w rozumieniu art.8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz  

w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności 

studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne,  

w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27”. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087392.asx
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Niniejszy projekt uchwały stanowi realizację obowiązku nałożonego przez 

ustawodawcę, po dokonaniu czynności wynikających z wyżej przytoczonych 

przepisów, przy uwzględnieniu trwających obecnie prac nad zmianą Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice, 

zainicjowanych Uchwałą nr LV/1170/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 

2006r. 

Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydent Miasta Katowice wystąpił  

o opinię Miejskiej Komisji  Urbanistyczno – Architektonicznej. Na posiedzeniu 

w dniu 14 października 2010r., po omówieniu przedstawionej „Analizy zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i oceny aktualności 

studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, MKUA 

wnioskowała o przyjęcie opracowania, wnosząc zalecenia, które zostały 

uwzględnione. 

W związku ze zdezaktualizowaniem się obowiązującego obecnie Studium, 

zasadne jest dokonanie ostatecznej oceny aktualności planów i opracowania 

wieloletniego programu sporządzania planów, po przyjęciu przez Radę Miasta 

Katowice uchwały w sprawie „Studium..” – II edycja. Wówczas określony 

zostanie także stopień aktualności planów, a do tego czasu aktualność mpzp 

będzie monitorowana w oparciu o projekt „Studium...” – II edycja. 

/ Informacja  o  stanie  planowania  przestrzennego  w  mieście Katowice 

- zał. nr 3 do protokołu/ 

Pani Naczelnik podsumowała, że pokrycie miasta miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego nie jest znacząco niższe od innych miast  

( z wyłączeniem terenów leśnych). Problemem jest fakt, że uchwalone plany nie 

są tworzone dla dużych obszarów, są rozproszone i mają raczej fragmentaryczny 

charakter. Wynika to z tego, że w ubiegłych latach plany były tworzone głównie 

dla terenów objętych obowiązkiem sporządzania takich planów dla terenów 

górniczych, a ich kształt wynikał ze skutków eksploatacji górniczej. Ponadto 

podczas sporządzania planów tworzono je dla potrzeb konkretnych celów, po 

rozeznaniu bieżących potrzeb rozwojowych miasta. Ten cel został zrealizowany. 

 

Radna Ewa Kołodziej zwróciła uwagę na fakt, że na południu miasta 

zabudowuje się tereny biologicznie czynne, np. doliny rzek. Może to 

spowodować sytuacje znane już w kraju, w których zezwolono na zabudowę  

w takich miejscach, co zakończyło się tragedią w czasie powodzi. Ingerując  

w dolinę rzeki, musimy się liczyć z podtopieniami. Brak „Studium…” 

powoduje, że niektórzy inwestorzy to wykorzystują dla swoich celów i budują  

w miejscach, w których nie powinni. Radna zapytała w jaki sposób możemy się 

uchronić przed takimi zjawiskami.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nie byłoby dzisiaj takich problemów, 

gdyby w roku 2000 udało się uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego 
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obejmujący teren południowych dzielnic miasta. W wyniku prowadzonych 

wówczas procedur napotkano wiele skarg, wniosków i odwołań. Przy 

ówczesnym prawodawstwie mocą decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego 

można było wstrzymać uchwalenie planu. W związku z tym miasto wyłączyło 

część terenów spod opracowania planu. Obecnie zamiarem miasta jest aby po 

uchwaleniu przygotowywanego obecnie „Studium …”, przystąpić do 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całe 

południowe dzielnice miasta. Aktualnie tam gdzie nie ma planów 

zagospodarowania przestrzennego, decyzje wydaje się na podstawie  tzw. 

„warunków zabudowy” i zasad „dobrego sąsiedztwa”. Trudno jest odmówić 

wydania decyzji, gdyż strona odwołując się do Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze,  najczęściej wygrywa. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski w imieniu Klubu „Platformy 

Obywatelskiej”, stwierdził, że uchwalenie „Studium…”, które winno być  

priorytetem, rozpocznie  dyskusję w Radzie Miasta na temat zagospodarowania 

przestrzennego już poprzez konkretne plany zagospodarowania. 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 12 

głosów „za”, 12 głosów przeciwnych i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w 

obszarze fragmentu terenu górniczego Wesoła II KWK „Mysłowice-

Wesoła” i fragmentu terenu górniczego Murcki I KWK „Murcki-Staszic” 

obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej obejmującego „Wzgórze 

Wandy” i rezerwat „Las Murckowski”  w Katowicach . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-60/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr VI/54/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

O godz. 14.45 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 15.00 wznowiono obrady.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087443.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299234160
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298982002.pdf
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Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

przy ulicy Bażantów. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-61/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta  

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że w sprawie pojawia się problem 

skomunikowania tego terenu. Miasto zleciło opracowania, które zostały już 

przygotowane i w wyniku,  których planowana jest droga, która poprawi 

warunki komunikacyjne tego terenu.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i  2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/55/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury 

„Koszutka” w Katowicach. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-63/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/56/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Richarda Holtzego”.  
< zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-64/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja  Organizacyjna 

zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/57/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300087734.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299234314
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298982088.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088009.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299234461
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298982208.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088060.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299234568
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298982647.pdf
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Punkt 13 Skreślony. < zapis AV>  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2010r. „Program Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-68/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/58/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2010r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu”. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-69/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/59/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2010r. „Programu Aktywności Lokalnej na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Teraz My”. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-70/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/60/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2010r. „Programu Centrum Aktywności  

Lokalnej w Załężu”. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-71/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088138.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088179.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299586937
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298982883.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092028.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299238335
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298983029.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088224.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239280
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298983230.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088259.asx
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zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/61/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-72/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/62/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010r. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-73/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/63/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-75/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/64/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239492
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/1/1298983375.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088333.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239619
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299048658.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088373.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239732
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299048748.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088499.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239810
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299048865.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w 2011r. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-76/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały wpłynęła 

autopoprawka dotycząca tytułu. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr VI/65/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację 

wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-77/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja  Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła autopoprawkę do projektu 

uchwały.  

§ 1 otrzymuje brzmienie: Wprowadzić program zapobiegający bezdomności 

zwierząt obejmujący ograniczenie populacji wolno żyjących kotów poprzez 

sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów przez lekarzy weterynarii. 

W § 3 w pkt. 1,2,3 na końcu wyrażeń wpisuje się znaki interpunkcyjne – 

średniki. 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy w Katowicach została przeprowadzona 

inwentaryzacja kotów. Ponadto chciał wiedzieć czy władze miasta znają liczbę 

wolno żyjących kotów oraz w jaki sposób rozliczane jest sterylizowanie kotów.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie prowadzi się ewidencji 

kotów. Są to zwierzęta niezależne, trudno więc o taką ewidencję. Co do 

rozliczania sterylizacji i usypiania, to dokonuje się tego zgodnie z zapisami 

programu.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc wyjaśniła, 

że procedura jest następująca:  ktoś kto wyłapuje wolno żyjącego kota  przywozi 

go do lecznicy, wypełnia formularz, po czym lekarz weterynarii dokonuje 

zabiegu sterylizacji lub usypiania kota. Następnie weterynarz przysyła fakturę za 

wykonany zabieg bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska U.M.  

Radny Józef Zawadzki czy dane osoby, która oddaje takiego kota są spisywane 

z dowodu osobistego i czy podpisuje ona formularz. Poza tym Radny stwierdził, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088538.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299239922
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299048948.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088580.asx
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że „co nam szkodzi, przecież tych kotów nie ma w Katowicach, nie widać ich na 

ulicach”.  

Wiceprezydent Michał Luty stwierdził, że jest to jeden z tematów, który jest 

właściwy dla organizacji społecznych, takich jak np. „For Animals”, „S.O.S. dla 

Zwierząt”. Istnieje także organizacja z 150 - letnią tradycją „Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami” i można by w jej ramach rozwiązywać tego rodzaju 

problemy. „Zapewne świadczy to o naszej wrażliwości”. Zaprosił Radnego 

Zawadzkiego do społecznej pracy w ramach tej organizacji.  
 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to cenna inicjatywa, którą warto 

rozważyć.  
 

Radny Józef Zawadzki zapytał „dlaczego tak bierzemy się za koty, a nie 

bierzemy się za dzikie świnie, które robią większą szkodę, niż koty”.   
 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc wyjaśniła, 

że osoby przywożące koty są ewidencjonowane. Wypełniają oświadczenie 

zawierające ich dane. Dodała, że sprawą dzikich świń zajmuje się Wydział 

Zarządzenia Kryzysowego.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/66/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialności poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 

< zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-78/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, podobnie  jak  Komisja Budżetu 

Miasta.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/67/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 24  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania 

Statutu Instytucji Kultury „Katowice 2016 Biuro ESK” w Katowicach. 

< zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-79/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299240039
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299049205.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088739.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299240151
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299049728.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088775.asx
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zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/68/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin 

otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-81/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że uchwała, która likwiduje wszelkie zakazy 

dotyczące godzin otwierania i zamykania handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych stanowić może otwarcie przysłowiowej „puszki 

Pandory”. Negatywne skutki społeczne jej uchwalenia będę zapewne większe 

niż pozytywne założenie związane z ożywieniem w ten sposób strefy centrum. 

Wydaje się, że samorząd miasta powinien mieć możliwość ingerowania w to, 

gdzie w mieście można prowadzić działalność całodobowo, a w których 

miejscach Katowic nie. Stanowisko Pana Wojewody, skierowane w stronę 

liberalizacji działalności gospodarczej i równości podmiotów działających  

w sferze handlu i gastronomii jest zbyt daleko idące. W związku z tym można 

przypuszczać, iż miasto będzie miało z tytułu uchwalonej uchwały w obecnie 

zaproponowanym kształcie więcej problemów niż korzyści.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ma podobne obawy. Zetknęliśmy się ze 

„ścianą niezrozumienia” ze strony Nadzoru Prawnego. Czym innym jest 

bowiem konkurencja, a czym innym promowanie obszarów, w których gmina 

chce promować „kulturę czasu wolnego w obszarze centrum miasta”. Nadzór 

Prawny chroni tutaj swobodę działalności gospodarczej. Zdaniem Prowadzącego 

obrady naruszeniem takiej swobody jest np. zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej na tej samej ulicy przez jeden podmiot, podczas, gdy innemu 

podmiotowi się  tego  nie  zabrania. Takiego poglądu nie podziela jednak 

Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego. Potrzeba ożywienia Śródmieścia może 

być oparta jedynie na zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego oraz 

staraniach miasta aby nie naruszać przy tym potrzeb mieszkańców. 

 

Radny Adam Warzecha zwrócił uwagę na instrument, którym dysponuje 

gmina. Pozwala ona określać konkretne ulice, place, skwery  na terenie miasta, 

na których można organizować tzw. ogródki letnie. Przewiduje się przy tym 

odpłatność z tego tytułu. Wydaje się więc, że nie ma niebezpieczeństwa,  

o którym wspominał Pan Radny Jerzy Forajter,  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299242466
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299049882.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088826.asx
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Radna Stanisława Wermińska w imieniu mieszkańców ulicy Mariackiej, 

stwierdziła, że trudno im mieszkać przy tej ulicy. Narzekają oni na hałas  

i wyrażają swój sprzeciw. Uregulowanie zawarte w uchwale może stanowić 

dyskryminację mieszkańców. Dostępne środki prawne nie zawsze zabezpieczają 

takie osoby przed negatywnymi zjawiskami, szczególnie hałasem.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”  
/ Uchwała nr VI/69/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 

14  przy ul. Piastów 20  w Katowicach . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-82/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/70/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 27  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  

w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt II). < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-83/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/71/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011r. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-84/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299242569
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050014.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088865.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299242742
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050589.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088907.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299242857
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050701.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300088956.asx


 

 

 21 

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/72/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2011 rok. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-86/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Adam Warzecha poprosił o rozszerzenie uzasadnienia do zwiększenia 

wydatków  w  zadaniu pn. „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice” 

w kwocie 4.019.777 zł.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to kontynuacja 

wykonywania zadań inwestycyjnych związanych z ulicą Mariacką, ul. 

Mielęckiego, wyburzeniem dawnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/73/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice  na lata 2011 – 2035 . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-87/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/74/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 1 w Tychach wobec Zakładu Utylizacji Odpadów w 

Katowicach z tytułu umowy na unieszkodliwienie odpadów medycznych w 

okresie od 15 lutego 2010r. do 14  lutego 2011r. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-88/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299242971
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050756.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300089024.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299243079
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050873.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300089070.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299243200
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299050989.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092087.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 1 głosie „wstrzymującym się”  
/ Uchwała nr VI/75/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30b/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej  w Katowicach wobec A  Ś za lokal mieszkalny przy ul. 

Kossak-Szczuckiej  w Katowicach. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-89/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/76/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec D Ś za lokal mieszkalny przy ul. 

Rolnej  w Katowicach . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-90/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/77/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30d/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na  raty i odroczenie wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec państwa    D, A i A  Ż za 

lokal mieszkalny przy ul. Drzymały  w Katowicach . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-91/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/78/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299243322
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299051296.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300089165.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299575262
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299051485.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092134.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299575523
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299051690.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092208.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299576329
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299051902.pdf
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Punkt 30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji 

Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach  s.p.z.o.z. . < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-92/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała  projektu uchwały. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  przypomniała, że uchwała o likwidacji lub 

przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać 

sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo 

świadczeń zdrowotnych likwidowanego lub przekształcanego zakładu 

udzielanie tych świadczeń, a w przedmiotowym projekcie uchwały zapewnia 

się, że likwidacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach nie 

spowoduje ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości 

dotychczasowych świadczeń, gdyż zadania likwidowanego Zakładu przejmie 

wymieniony w § 4 ww. uchwały niepubliczny zakład opieki zdrowotnej "OLK - 

MED Sp. z o.o." z siedzibą w Katowicach przy ul. Dworcowej 3, który zapewni 

kontynuację świadczeń zdrowotnych w dotychczasowym zakresie, bez istotnego 

ograniczenia dostępności, warunków udzielania oraz jakości. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/79/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 30f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z 

budżetu miasta Katowice na rok 2011 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-93/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta  nie 

opiniowała projektu uchwały. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że łączna kwota dotacji 

wynosi: 1.162.240,00 PLN brutto. 

Stwierdziła, że jest to kontynuacja już rozpoczętych robót konserwatorskich.  

W przypadku Kościoła Mariackiego jest to niejako zakończenie rewitalizacji 

ulicy Mariackiej.  

Pani Wiceprezydent poinformowała, że projekt uchwały przewiduje udzielić 

dotacje z budżetu miasta Katowice na 2011r. na następujące prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092253.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299576510
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299052110.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300089913.asx
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1) Konserwacja techniczno-estetyczna prezbiterium i absydy zakrystii od strony 

wschodniej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 

Katowicach    200.000,00 PLN brutto 

2) Konserwacja ceglanej elewacji północnej budynku Zgromadzenia Sióstr Św. 

Jadwigi zajmowanym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Katowicach-

Bogucicach   362.240,00 PLN brutto 

3) Kompleksowy remont zabytkowych organów Parafii Św. Ludwika Króla i 

Wniebowzięcia NMP przy  Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów 

w Katowicach- Panewnikach – etap III   50.000,00 PLN brutto 

4) Konserwacja elewacji zewnętrznej budynku kościoła p.w. Św. Józefa w 

Katowicach-Załężu – etap III ściana  wschodnia   230.000,00 PLN brutto 

5) Remont (zabezpieczenie i wzmocnienie) oraz wymiana więźby dachowej i 

wymiana pokrycia dachu na  skrzyżowaniu transeptu i nawy głównej kościoła 

pw. Św.Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-Dębie – etap II 

255.000,00 PLN brutto 

6) Konserwacja blokowych schodów granitowych i zewnętrznej stolarki 

drzwiowej w kościele pw. Św. Szczepana  w Katowicach-Bogucicach 

65.000,00 PLN brutto 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że obiekty sakralne 

jako najstarsze w mieście wymagają oczywiście dofinansowania. Dobrze, że 

prace te są już na ukończeniu, gdyż czas zadbać także o modernę katowicką. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że obok „szlaku moderny” mamy także  

w Katowicach wiele innych zabytków, w tym zabytkowe budynki znajdujące się  

w dzielnicy Giszowiec, z których do tej pory żadna złotówka nie została 

przeznaczona na ich dofinansowanie. Beneficjentem funduszu konserwatora 

zabytków powinna być więc nie tylko moderna, ale także Giszowiec. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że chodzi tu o kategorie celów. Jest to temat 

na najbliższą dyskusję budżetową.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
/ Uchwała nr VI/80/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 31 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku MEGA 

SERVICE PLUS  Spółka z o.o. w Katowicach reprezentowanej  przez 

prokurenta  Pana Adama Krupkę dotyczącego zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w 2011r. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-74/11. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299576637
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299052358.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300089952.asx
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/81/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Pana J He 

W dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, które 

zostały zakwalifikowane do „Szlaku Moderny” i są wpisane do rejestru 

zabytków, także tych, w których prowadzi się działalność gospodarczą.  < 

zapis AV> 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zawnioskowała o zdjęcie punktu z porządku 

obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu  

z porządku obrad sesji.  

Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, w wyniku głosowania: 20 

głosów „za”, brak sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów 

nieruchomości położonej przy ulicy Młyńskiej w Katowicach na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice i Dyrektora 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. < zapis 

AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-30/10. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna  zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu   

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
/ Uchwała nr VI/82/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi najemców lokali 

komunalnych w budynku przy ul. Mieszka I  w Katowicach na działalność 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-56/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299576787
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299052668.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090032.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090032.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299052860.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090071.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090071.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299577065
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299053079.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090125.asx
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Radny Jerzy Dolinkiewicz poprosił aby wystąpić z pismem do mieszkańców 

budynku przy ul. Mieszka I 15 i poinformować ich o rozstrzygnięciu sprawy. 

 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że zostanie to zrealizowane w trybie § 3 

uchwały, gdzie zapisano takie właśnie zobowiązanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/83/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi HHW 

HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o. reprezentowanej przez adwokata 

Danutę Knapczyk na przewlekłość działania Prezydenta Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-65/10. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/84/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana AdP 

na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu  Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. < zapis AV> 
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-66/10. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  
/ Uchwała nr VI/85/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

Punkt 32 Interpelacje . < zapis AV>  

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie V sesji Rady Miasta wpłynęły 

następujące interpelacje  Państwa Radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podjęcia interwencji w sprawie 

pozbawienia mieszkańców Katowic dostępu do lekarzy specjalistów. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.02.2011r. 

2/ radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. zmiany organizacji parkowania samochodów w ciągu ul. Kościuszki. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299577251
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299053225.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090168.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299577417
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299053381.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090199.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1299577604
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/2/1299053537.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090232.asx
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.02.2011r. 

2.2. oznaczenia znakami informacyjnymi dojazdu do Kościoła pw. Św. Piotra i 

Pawła. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.02.2011r. 

2.3. warunków przemieszczania się podróżnych w związku z przebudową 

dworca kolejowego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.02.2011r. 

3/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie systemowego podejścia do remontów 

kamienic, ich elewacji w ścisłym centrum Miasta. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.02.2011r. 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1. usprawnienia wyjazdu z ulicy Leśnego Potoku w ulicę Oswobodzenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.02.2011r. 

4.2. reorganizacji ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ulic Grodowej z 

Leśnego Potoku. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.02.2011r. 

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

Nikiszowiec. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 21.02.2011r. 

4.4. przejęcia od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. dróg wewnętrznych 

zlokalizowanych na terenie osiedla przy ul. Kolistej. 

Brak odpowiedzi. 

4.5. udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej 33. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.02.2011r. 

4.6. zwiększenia kompetencji dyrektorom miejskich jednostek oświatowo 

kulturalnych w zakresie udostępniania bazy rekreacyjno- sportowej oraz 

zaplecza lokalowego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.02.2011r. 

5/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie usunięcia awarii oświetlenia 

ulicznego na terenie dzielnicy Murcki. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.02.2011r. 

6/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie podjęcia pilnych działań w 

sprawie niesprawnej kanalizacji sanitarno deszczowej przy ulicach 
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franciszkańskiej, Żeromskiego i grunwaldzkiej, powodującej zalewanie 

nieczystościami piwnic bloków przy w/w ulicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 21.02.2011r. 

7/ radnej Stanisławy Wermińskiej, radnego Stanisława Włocha i radnego 

Tomasza Maśnicy - ponowna interpelacja w sprawie utworzenia przystanku 

autobusowego „na żądanie“ przy cmentarzu na granicy Panewnik i Kochłowic. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Marcina Krupy z dnia 

17.02.2011r. 

8/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie:  

8.1. złagodzenia uciążliwości jakich doświadczają mieszkańcy w związku z 

przebudową dworca PKP i zmianą organizacji autobusowej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy z dnia 

08.02.2011r. 

8.2. remontu drogi dojazdowej do budynków nr 300a, 300b, przy ul. 

Panewnickiej, po zakończeniu tam budowy kanalizacji. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.02.2011r. 

9/ radnego Piotra Pietrasz  w sprawie wsparcia MOPS dla niepełnosprawnego 

mieszkańca. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 11.02.2011r. 

10/ radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie remontu i usprawnienia ruchu 

samochodowego na ul. Granicznej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

18.02.2011r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.poparcia dla inicjatywy utworzenia Muzeum Hutnictwa Cynku w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.02.2011r. 

1.2. podjęcia decyzji o wsparciu pilotażowego programu innowacyjnego w 

zakresie wdrażania metody prof. Bronisława Rocławskiego dotyczącej wczesnej 

nauki czytania i pisania. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.02.2011r. 

1.3. podjęcia decyzji o ograniczeniu godzin handlu sklepu Rabat na ul. Gallusa 

do 22.00. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

17.02.2011r. 

1.4. objęcia honorowego patronatu nad realizacją projektu „Moje Miasto“. 
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.02.2011r. 

1.5. wyrażenia zgody na wykonanie ze środków finansowych Urzędu Miasta 

Katowice placu zabaw przy ul. Adwentowicza 17 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

25.02.2011r. 

1.6. podjęcia decyzji o anulowaniu obowiązku zapłaty przez Polski Związek 

Niewidomych Koło Terenowe w Katowicach kwoty 1.448 zł z tytułu rozliczenia 

za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.02.2011r. 

1.7. podjęcia interwencji u właściciela i zarządcy nieruchomości usytuowanej 

przy ul. Warszawskiej 21 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.02.2011r. 

1.8. wyrażenia zgody na wystawienie ogródka zimowego na ul. Wawelskiej w 

Katowicach przez kawiarnię „Gaudi Cafe“. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

21.02.2011r. 

2/ radnego Tomasza Maśnicy, radnego Stanisława Włocha, radnej 

Stanisławy Wermińskiej w sprawie wyposażenia placówek oświatowych, 

obiektów sportowych oraz obiektów użyteczności publicznej, które podlegają 

lub są bezpośrednio zarządzane przez Miasto Katowice w defibrylatory. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

15.02.2011r. 

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

3.1. podjęcia interwencji odnośnie przeprowadzenia mostu łączącego ul. 

Kościuszki i ul. Asnyka. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.02.2011r. 

3.2. złomnicy na ul. Załęskiej w Katowicach. 

3.3. przyśpieszenia wprowadzenia zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego rejon Kościuszki, Zgrzebnioka i Huberta. 

4/ radnego Stanisława Gierlotki w sprawie:  

4.1. uszkodzeń nawierzchni asfaltowej przy torach tramwajowych 

4.2. poprawienia informacji drogowych na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z 

ul. Rolną. 

5/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie:  

5.1. tragicznego stanu technicznego ul. Żelaznej. 

5.2. zagospodarowania obszaru Rowu Wełnowieckiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

25.02.2011r. 

6/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie:  

6.1. stanu prac nad Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach. 
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.02.2011r. 

6.2. WNIOSEK dotyczący naprawy ławki na przystanku Katowice Mikołowska 

naprzeciwko Pałacu Młodzieży. 

6.3. WNIOSEK dotyczący naprawy wiaty przystankowej na przystanku Osiedle 

Paderewskiego Powstańców. 

7/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. wyegzekwowania od zarządcy złomnicy przy ul. Załęskiej przestrzegania 

nałożonych obowiązków. 

7.2. umowy użyczenia lokalu przy ul. 3 Maja 36/2 w Katowicach na rzecz 

Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego“. 

7.3. wykupu lokali mieszkalnych przy ul. Św. Bronisławy w Katowicach. 

8/ radnej Barbary Wnęk w sprawie udzielania dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

9/ radnego Stanisława Włocha w sprawie rozpatrzenia możliwości 

zamontowania progów zwalniających na ulicy Bałtyckiej w dzielnicy 

Panewniki. 

10/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

10.1. remontu chodnika w centrum Piotrowic na ul. Armii Krajowej. 

10.2. wykonania wiaty na przystanku autobusowym na ul. Piotrowickiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Poleską. 

10.3. dokończenia wykonywania asfaltowej jezdni w ul. Berberysów. 

10.4. usunięcia z przyulicznych miejsc parkingowych przyczep reklamowych. 

10.5. przeprowadzenia remontu nawierzchni chodnika na ul. Małopolskiej. 

11/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

11.1. sprzątania lewego pasa ulicy Żwirki i Wigury. 

11.2. wysprzątania dworca kolejowego na Załężu oraz jego otoczenia od strony 

ulicy Pukowca. 

12/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

12.1. remontu ogrodzenia Miejskiego przedszkola nr 55 w Katowicach. 

12.2.  remontu, modernizacji, uzupełnienia oświetlenia na ulicach Załęskiej, 

Dolnej, Przodowników i Kombajnistów. 

12.3. ustalenia stanu prawnego oraz podjęcia działań dotyczących przywrócenia 

funkcji sportowych boisku na ulicy Tysiąclecia. 

12.4. zwiększenia ilości kontenerów na śmieci dla budynków przy ulicy 

Francuskiej 49,50 i 51. 

13/ radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

13.1. przywrócenia oświetlenia wzdłuż drogi zbiorczej przy autostradzie A4 na 

terenie Osiedla Witosa (od ul. Witosa do ul. Barlickiego). 

13.2. uprzątnięcia terenów zielonych w obrębie Placu św. Herberta na Osiedlu 

Witosa. 

13.3. budowy trzech wyniesionych przejść dla pieszych przez ul. Michała 

Ossowskiego na terenie Osiedla Witosa. 
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14/ radnego Wiesława Mrowca, radnej  Krystyny Panek, radnego Piotra 

Pietrasza, radnego Mariusza Skiby  w  sprawie  wsparcia działalności 

pogotowia rodzinnego prowadzonego przez Romanę i Franciszka Bloch przy ul. 

Mielęckiego 10. 

15/ radnej Barbary Wnęk – wniosek - w sprawie przekazania wniosku w 

sprawie remontu nawierzchni ul. Iłłakowiczówny 21. 

16/ radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

16.1. podwyższenia i naprawy piłko-chwytów przy boisku szkolnym 

Gimnazjum nr 23 oraz siatki metalowej otaczającej boisko do piłki siatkowej, a 

także uporządkowania terenu wokół tego boiska. 

16.2. dokonania przycinki drzewa iglastego rosnącego przed dworcem 

kolejowym w Katowicach Ligocie. 

17/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

17.1. szkoleń pracowników straży miejskiej i podnoszenia ich kwalifikacji. 

17.2. remontu ulicy Chorzowskiej. 

18/ radnej Marii Sokół w sprawie: 

18.1. budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Adama. 

18.2. oświetlenia przejścia od ul. Wojciecha (blok nr 7 i 11) do alejki handlowej 

(dawna ul. Młodzieżowa). 

18.3. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych na istniejącym skrawku 

zieleni wzdłuż ul. Wojciecha (przy płocie targowiska). 

18.4. wycinki gałęzi drzew opadających na chodnik dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulic Adama i Górniczego Stanu. 

18.5. naprawy oświetlenia, oczyszczenia kloszy oraz zabezpieczenia słupów 

oświetleniowych wzdłuż chodnika koło ul. Adama i ul. Górniczego Stanu. 

19/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie stworzenia murali na ścianach przejść dla 

pieszych przy ul. Mikołowskiej oraz przy Kinoteatrze „Rialto“ w ramach starań 

miasta Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. 

20/ radnej Ewy Kołodziej i radnego Mariusza Skiby w sprawie mostu 

łączącego ulice Kościuszki i Asnyka. 

21/ radnego Mariusza Skiby w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. 

Koszalińskiej nr 34 a i b oraz 36 a i b. 

22/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie:  

22.1. WNIOSEK w sprawie naprawy przystanku Katowice Pośpiecha na 

Załężu. 

22.2. WNIOSEK w sprawie nieczynnego basenu w budynku przy ul. 

Francuskiej 70. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ radnej Elżbiety Zacher w sprawie: 

1.1. oświetlenia zieleńca i pomnika Józefa Wieczorka, 

1.2. nagminnych kradzieży kabla telefonicznego w Szopienicach, 

2/ radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa 

dojścia dla dzieci i rodziców dochodzących do Miejskiego Przedszkola nr 57  
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w Katowicach,  

3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

3.1. pozbawienia mieszkańców Katowic dostępu do lekarzy specjalistów,  

3.2. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących 

sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów 

kotów, 

3.3. przeniesienia złomnicy z ul. Załęskiej w Katowicach poza tereny 

zamieszkałe, 

4/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie wymiany stolarki okiennej  

w Gimnazjum nr 16,  

5/ radnego Dariusza  Łyczko i radnej Elżbiety Zacher w sprawie wykonania 

dojazdu do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 , 

6/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie;  

6.1. przewlekłości realizacji wykupu mieszkania,  

6.2. przyznania lokalu socjalnego bezdomnej matce z czworgiem dzieci, którym 

w  Zespole  Pomocy  Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana 7a przydzielono 

jedno łóżko, 

7/ radnej Krystyny Panek w sprawie wymiany wiaty przystankowej na 

przystanku tramwajowym nr 13 i 14, przy Słonecznej Pętli, 

8/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

8.1. terenów poprzemysłowych, 

8.2. klas sportowych, 

8.3. zespołu kąpieliskowego przy ulicy Zgrzebnioka. 

 

Punkt 33 Zapytania radnych. < zapis AV> 

Radny Adam Warzecha poinformował, że Dyrektor Izby Rzemieślniczej  

w Katowicach zwrócił się do Radnego z pytaniem odnośnie propozycji 

dotyczącej nabycia przez miasto kamienicy znajdującej się przy ulicy Pawła 10. 

Do tej pory Izba nie otrzymała odpowiedzi od Pana Prezydenta w tej sprawie. 

Radny zapytał czy można liczyć na rozstrzygniecie sprawy w najbliższym 

czasie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest przygotowywana 

odpowiedź o nie skorzystaniu z oferty wykupu.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa jest bardziej formalna niż 

merytoryczna. Wnioskodawca rok temu złożył wniosek i dotychczas nie 

otrzymał na niego odpowiedzi. Przewodniczący poprosił o udzielenie  

odpowiedzi, niezależnie od jej treści.  

 

Radna Ewa Kołodziej w kontekście propozycji ożywienia strefy Centrum 

złożyła wniosek o stworzenie podświetlanych punktów informacyjnych, 

podobnych do istniejących obecnie w Silesia City Center, informujących  

o sklepach, punktach gastronomicznych, restauracjach itp. Stanowiłoby to 

wyjście naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność handlową  

w centrum miasta, szczególnie w okresie przebudowy katowickiego dworca.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090286.asx
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Ułatwiłoby to także orientację w mieście osobom przyjezdnym. Pomysł wydaje 

się możliwy do realizacji niewielkim nakładem finansowym.  

Kolejnym poruszonym przez Radną problemem jest brak zadaszenia nad sceną 

koncertową znajdującą się w Parku w dzielnicy Zadole. Skutkuje to m.in. 

brakiem zainteresowania organizowaniem koncertów przez potencjalnych 

organizatorów z powodu niepewnej aury, czy też braku możliwości korzystania 

z łączy. Konieczność tymczasowego zadaszenia oraz własnych podłączeń 

znacznie pomnaża koszty ponoszone przez organizatorów. Radna zapytała czy 

nie można dobudować zadaszenia na wspomnianym obiekcie. 

Trzecią sprawą poruszoną przez Radną są przetargi na nowe autobusy  

przeprowadzane w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Radna zapytała 

dlaczego przesunięty został  przetarg i kiedy nastąpi zakup nowych autobusów.  

Przewodniczący Arkadiusz Godlewski  poprosił o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Mariusz Skiba nawiązał do jednej ze swoich pierwszych interpelacji  

dotyczącej linii autobusowej nr 804. Dotychczas Radny nie otrzymał 

odpowiedzi. W związku z tym zapytał czy KZK GOP może poddawać 

konsultacji z mieszkańcami, bądź w ich imieniu z radnymi, zmiany związane  

z przebiegiem linii autobusowych w mieście. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że od 1 marca br. 

zacznie obowiązywać ustawa regulująca zasady transportu publicznego, która 

narzuca wymóg przeprowadzania takich konsultacji przez organizatora 

transportu publicznego. Będzie to ważny instrument prawny w rękach 

mieszkańców.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że Radny nie otrzymał jeszcze 

merytorycznej odpowiedzi na swoją interpelację, a jedynie informację, iż 

sprawę przekazano według właściwości do KZK GOP. Aktualnie miasto 

oczekuje na tę odpowiedź, którą otrzyma także Radny. 

 

Radny Dariusz Łyczko zadał trzy pytania:  

1/ dot. ustanowienie pierwszeństwa przejazdu na ulicy Leśnego Potoku  

względem  ulicy Grodowej wjeżdżając od ulicy Oswobodzenia. Radny poprosił 

o ustawienie w tym miejscu znaku informującego o tym, że znajdujemy się na 

drodze z pierwszeństwem przejazdu.  

2/ dot. firm prowadzących działalność gospodarczą znajdujących się  

w okolicach ulic Kochanowskiego i Kościuszki w pobliżu Placu Miarki. Radny 

poprosił o rozważenie postawienia tam znaku postoju czasowego, gdyż obecnie 

nawet pojazdy dostawcze nie mogą się tam zatrzymywać.  

3/ dot. terminu pogrzebu ś.p. Józefa Kocurka.  

Wiceprezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz odpowiadając na pytanie dotyczące terminu 

pogrzebu, poinformował, że odbędzie się on w dniu 3 marca br. o godz. 12.00  

w Kościele św. Szczepana w Katowicach- Bogucicach.  
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Radny Andrzej Zydorowicz w nawiązaniu do decyzji zakupu za kwotę 7 mln 

zł przez miasto Katowice budynku po dawnym Kinie „Kapitol” stwierdził, że 

nie mamy pomysłu na jego zagospodarowanie. W związku z tym  Radny zapytał 

kiedy powstanie taka propozycja.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poprosił o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie.  

Równocześnie nawiązał do udzielonej odpowiedzi na swoją interpelację  

w sprawie organizacji ruchu przy ulicy Kościuszki. Dotyczy ona tego co będzie, 

a nie tego co jest aktualnie.  Teren tej ulicy jest mocno zdewastowany i trudno 

zarządzać nim w sensie porządkowym. Regularnie samochody parkujące po 

lewej stronie ulicy blokują ruch tramwajów, co dzieje się  w sytuacji, w której, 

w związku z przebudową centrum miasta zachęcamy mieszkańców do 

korzystania z komunikacji miejskiej. Na ulicy Kościuszki problem jest 

nagminny, co wykazują statystyki KZK GOP. Przewodniczący zapytał  jak  

w takiej sytuacji namówić mieszkańców do korzystania z transportu 

publicznego. Prymat powinien mieć taki właśnie rodzaj transportu, co 

praktykowane jest w większości krajów w Europie. Rozwiązaniem może być np. 

zmiana organizacji  ruchu czyli parkowanie „wzdłużne”, tzn. równoległe do osi 

jezdni. Ograniczając w ten sposób miejsca parkingowe zachęcimy mieszkańców 

do korzystania z transportu publicznego.  

Wiceprezydent Marcin Krupa stwierdził, że przeprowadzano w sprawie 

analizy organizacji ruchu. 

Parkowanie przy ulicy Kościuszki na jej górnym odcinku jest wyznaczone jako 

„wzdłużne”. Niebawem zostaną tam namalowane pasy i powinno to sprawę 

uregulować. Ponadto zostaną wzmożone kontrole Straży Miejskiej.  

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na piśmie.  

 

Punkt 34 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady przedstawił  kilka pism skierowanych do Rady w 

okresie między sesjami: 

- dotyczące uchwał II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 420.892.257 zł, 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Miasta Katowice, 

- dotyczące „Portalu dla Radnych”, który jest obecnie ogólnodostępny  

z poziomu BIP w zakładce Rada Miasta – „Materiały dla Radnych”,  

- dotyczące dyskusji w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ulic: Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach,  która  odbędzie  

w dniu 10 marca 2011r. o godz. 14.00 w sali 515, V piętro, ul. Rynek 13, 

- dotyczące dyskusji w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300090316.asx
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w rejonie ulic: Kołodzieja ( teren nr 1), Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza  

( teren nr 3), Domeyki ( teren nr 4),  która  odbędzie  w dniu 10 marca 2011r.  

o godz. 12.00 w sali 515, V piętro, ul. Rynek 13. 

Prowadzący obrady poinformował ponadto, że wpłynęło pismo Wicewojewody 

Śląskiego  z  22.02.2011r.  dotyczące sesji Rady Miasta Katowice z 4 stycznia 

br. 

Wszystkie wymienione pisma są do wglądu w Biurze Rady Miasta.  

 

Punkt 35 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Godlewski wobec braku uwag  

i zgłoszeń, stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego posiedzenia 

został wyczerpany. 

Zamknął  obrady VI  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu  

o godz. 16.30.                                                                                                                                        

                                                                             

                                                                            Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał  

                                                                           Arkadiusz Godlewski  

                                                                          
 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/3/11/1300092177.asx

