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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  VIII  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  18 kwietnia 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.20 

Numery podjętych uchwał: VIII/116/11 – VIII/135/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski, 

Wiceprzewodniczący Rady  Jerzy Forajter i Wiceprzewodnicząca Rady Ewa 

Kołodziej  

Sekretarze sesji: Radny Marek Szczerbowski   i  Radna  Magdalena Wieczorek    

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 Informacja  na  temat  stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice 

w 2010r.  

 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Porządek obrad VIII  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  VII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2010r.  

( PU-129/11). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 

Katowice nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 

( PU-135/11). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej 

listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( P. Michał 

Jędrzejek)   

( PU-132/11). 

10. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  

10a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany  

       obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice.  

10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

        składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

        przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta  

        Katowice.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i 

nadania Statutu Instytucji Kultury „Katowice 2016 Biuro ESK” w 

Katowicach  

( PU-131/11). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach ( PU-126/11).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach ( PU-127/11).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury 

fizycznej” za rok 2010 ( PU-128/11). 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka 

Miejskiego w Katowicach ( PU-133/11). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” ( PU-134/11).   

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

miasta Katowice na 2011r. ( PU-136/11).  
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-137/11). 

18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu    

        Przedszkolu  Nr 34 w Katowicach imienia Jasia i Małgosi ( PU-140/11). 

18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

        położonemu na terenie miasta Katowice „ Plac Tajnej Organizacji  

        Nauczycielskiej”( PU- 141/11). 

18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

        na terenie miasta Katowice „ul. Szwedzka” ( PU-142/11).  

18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie  

        na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

        w Katowicach wobec D Li i KaMoza lokal  mieszkalny przy ul. W 2/13  

       w Katowicach ( PU-143/11).  

18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech pojazdów na  

        własność miasta Katowice ( PU-144/11).  

1. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

-  skargi firmy SAPOR Polska Sp z o.o. ( PU-130/11). 

- skargi „Inter-Euro” Spółki z o.o. ( PU-138/11).  

2. Interpelacje radnych. 

3. Zapytania radnych. 

4. Komunikaty i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji.                                                    

 

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady VIII  sesji 

Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Powitał  Panie  i  Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Prezydenta Miasta 

Pana Piotra Uszoka,  Wiceprezydentów, Naczelników i przedstawicieli 

Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów oraz  kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów.  

Prowadzący obrady powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

Przewodniczący Rady powitał również Panią Jolantę Kolanko – 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.  

 

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/  Marka Szczerbowskiego  

2/  Magdalenę Wieczorek  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303816688.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303816777.asx
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W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania,  przy 13 głosach  „za”  na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Marek Szczerbowski i Magdalena 

Wieczorek. 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

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 

większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zwrócił się z prośbą o ogłoszenie  przerwy  

w obradach sesji przed punktem dotyczącym zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że ogłosi przerwę po 

przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z VII  

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 VII sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 28.03.2011r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

O godz. 13.10 ogłoszono przerwę w obradach.  

O godz. 13.35 wznowiono obrady.  

 

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.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany 

porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Katowicach imienia Jasia i Małgosi ( PU-

140/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303211543.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303816856.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303211639.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303816917.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303211757.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303816969.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303213041.pdf
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2/ dopisaniu punktu 18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice „ Plac Tajnej 

Organizacji Nauczycielskiej”( PU-141/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „ul. Szwedzka” ( PU-

142/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

4/ dopisaniu punktu 18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na  raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec D L i K M za lokal mieszkalny przy ul. 

Wajdy 2/13 w Katowicach ( PU-143/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

5/ dopisaniu punktu 18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia 

czterech pojazdów na własność miasta Katowice ( PU-144/11).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

6/  dopisaniu w punkcie 19 Rozpatrzenie skarg i wniosków, skargi „Inter-

Euro” Spółki z o.o. ( PU-138/11).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)   

 

Prowadzący obrady poinformował także, że wpłynęły do niego dwa wnioski  

o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji: 

1/ radnej Ewy Kołodziej dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zmiany obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych 

przez miasto Katowice. Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Klubu 

„Platformy Obywatelskiej” i zarazem członków Komisji Edukacji. Rozwiązanie 

w nim zawarte stanowi kompromis dotyczący obwodów dwóch katowickich 

Gimnazjów: nr 19 i 20, zawarty w dniu 15 kwietnia br. w trakcie Komisji 

Edukacji. 

2/ radnego Jerzego Dolinkiewicza, który w imieniu Klubu „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok” wniósł o wprowadzenie dwóch punktów: 

rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice oraz  rozpatrzenia 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303213676.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303213811.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303214036.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303218875.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303218934.pdf
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Radna Stanisława Wermińska zapytała dlaczego ślubowanie nowego Radnego 

zaplanowano dopiero w punkcie 10 porządku obrad. Do tej pory ślubowanie 

nowych radnych odbywało się na początku sesji, zaraz po tzw. punktach 

porządkowych. Radna złożyła wniosek aby ślubowanie odbyło się przed 

punktami dotyczącymi głosowań. Dodała, że „rozgrywki natury politycznej nie 

powinny brać góry nad wzajemnym szacunkiem radnych wobec siebie. Walka 

polityczna skończyła się w trakcie kampanii wyborczej. Obecnie powinniśmy 

dbać o miasto”.  

Prowadzący obrady Arkadiusz Godlewski przywołał przepisy, z których 

wynika, że porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady. Ulega on 

zmianom poprzez rozszerzenie o punkty, które zostały odczytane. Pierwotnego 

porządku obrad się nie zmienia i nie poddaje się go pod głosowanie.  

 

Radna Stanisława Wermińska potwierdziła, że porządek obrad ustala 

Przewodniczący Rady. Dodała jednak, iż ślubowanie nowych radnych zawsze 

odbywało się na początku sesji. Raz jeszcze zwróciła się z prośbą o zmianę 

przez Przewodniczącego Rady rozpatrywania kolejności punktu dotyczącego 

ślubowania nowego Radnego.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że z podanych wyżej powodów nie może 

zmienić, zgodnie z wolą Pani Radnej,  porządku obrad, który Radni otrzymali  

w trybie ustawy o samorządzie gminnym. 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowych, 

omówionych wcześniej, punktów do porządku obrad: 

-dopisanie punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zmiany obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto 

Katowice.  

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

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

- dopisanie punktu 10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

- dopisanie punktu 10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/19/1303219415.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303279948.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303281199.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817035.asx
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Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 25 marca do 14 kwietnia 2011r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Przewodniczący Rady zapytał o strategię miasta dotyczącą sportu.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że opracowywany jest obecnie 

projekt harmonogramu związanego ze strategią miasta dotyczącą sportu. Do 

końca bieżącego miesiąca zostaną zebrane materiały stanowiące podstawę 

takiego opracowania. Zostanie ono przedłożone na posiedzeniu Pana 

Prezydenta.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że ponieważ dokument ten w końcowej postaci 

będzie przyjmowany przez Radę Miasta, to dobrze byłoby gdyby na obecnym 

etapie jego tworzenia mogli w jego opracowywaniu uczestniczyć także 

przedstawiciele właściwej komisji Rady.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na to, iż w informacji Pana 

Prezydenta nie znalazła się wzmianka dotycząca dalszych losów kortów 

tenisowych im. Jadwigi Jędrzejowskiej, znajdujących się w Katowicach przy ul. 

Astrów. Są one zagrożone likwidacją. Radny zapytał czy Pan Prezydent 

podejmie działania ratujące te korty. Teren, na którym są one położone nie 

posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Pozwala to właścicielom  

terenu na pewną swobodę działania, nawet na budowę osiedla mieszkaniowego. 

Byłaby to wielka strata dla sportu, szczególnie dla tenisa, gdyż jest to obiekt 

historyczny, wybudowany w 1927r. Sytuacja z kortami tenisowymi w mieście 

Katowice jest taka, że jest ich obecnie około 30, podczas gdy w okresie 

przedwojennym było ich około 100.  

Radny zwrócił się do Pana Prezydenta o podjęcie działań i przygotowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego, który zablokowałby zmianę charakteru tego 

terenu np. na teren budowlany, czy też przemysłowy. Zapytał czy można liczyć 

na pomoc Pana Prezydenta.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w przygotowanej informacji nie jest w 

stanie przedstawić wszystkich spraw, którymi się zajmuje. Przyznał, że 

przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego mogłoby zablokować 

ewentualne plany dewelopera.  

Nawiązał do głośnej ostatnio sprawy Szybu Wilson, w której dzięki mediacji 

Prezydenta doszło do wypracowania kompromisu. W związku z tym także w 

sprawie poruszanej przez Pana Radnego rozważone zostaną możliwe sposoby 

działania.  

 

Punkt 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice  

w  2010r. < zapis AV> 

Informacja była dostępna na stronach BIP pod numerem ( PU-129/11). 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817091.asx
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zapoznała się z w/w informacją.  

 

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

miasta Katowice  w  2010r.  

/ Informacja – zał. Nr 2 do protokołu/ 

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o szczepienia przeciwko ospie.  

W poprzedniej kadencji kilkakrotnie pytała o drugie szczepienie dzieci. Czy 

szczepionki te są finansowane przez miasto i czy przewiduje się dofinansowanie 

ich tylko na terenie żłobków, czy także w przedszkolach.  

 

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że dofinansowanie szczepień do tej pory dotyczyło 

dzieci żłobkowych.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała jakie roczniki dzieci są szczepione i czy 

dotyczy to także żłobków prywatnych. Czy dofinansowywane jest także drugie 

szczepienie przeciwko ospie.  

 

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że szczepieniami objęte są tylko dzieci w żłobku 

miejskim. Jeżeli wymagana jest druga dawka szczepienia, to zostanie ona 

wykonana.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o statystykę HIV i AIDS.  

 

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że nie zanotowano nowych przypadków zachorowań 

na terenie miasta, tzn. nie zostały takie przypadki zgłoszone. Dodała, że  

tematyką HIV i AIDS zajmuje się  Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  

 

Radny Marek Szczerbowski  zwrócił się z prośbą o przesłanie do Biura Rady 

Miasta Katowice dostępnych informacji uwzględniających statystykę HIV  

i AIDS w latach 2001-2010 na terenie miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji 

poinformował, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2010r.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Katowice nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Katowice. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817146.asx


 

9 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-135/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt jest inicjatywą 

uchwałodawczą Klubu „Platformy Obywatelskiej”. Poprosił o procedowanie 

nad tym projektem z uwzględnieniem korekty oczywistej omyłki pisarskiej w § 

1, w którym zamiast „2010r.” winno być „2011r.” 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Forajter przypomniał, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji 

była z kolei inicjatywą Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” oraz 

radnych z „Prawa i Sprawiedliwości”. Jej podjęcie spowodowało przywrócenie 

w komisjach Rady Miasta równowagi odpowiadającej układowi osobowemu 

Rady Miasta. W tym kontekście wydaje się, że uchylenie tej uchwały będzie 

bardzo poważnym błędem i naruszy sprawiedliwość i ład moralny, który 

przystawał do układu politycznego w Radzie Miasta. 

Radny zwrócił się o głosowanie przeciwko zaproponowanemu projektowi 

uchwały. 

 

Radny Marek Szczerbowski w kontekście pomyłek w głosowaniu na 

poprzedniej sesji, zaapelował aby przy dzisiejszym głosowaniu zachować 

„szczególną ostrożność”. 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał dlaczego zmiana przeprowadzana jest w tak 

wielkim pośpiechu. Nawiązując do uzasadnienia projektu uchwały, Radny 

stwierdził, że można by wprowadzić stosowną poprawkę do podjętej na 

poprzedniej sesji uchwały (wspominał o takiej na swoim blogu Radny Adam 

Warzecha). 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie interesują go blogi Radnych, ale 

wyłącznie wnioski, które do niego wpływają. Skoro taki wniosek wpłynął, to 

umieścił go jako stosowny punkt w porządku obrad sesji.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że jest zaskoczona wprowadzeniem 

nowej uchwały w tej sprawie. Zapytała dlaczego, skoro nastąpiła oczywista 

pomyłka w głosowaniu, zaraz po nim, na poprzedniej sesji, nie zarządzono 

reasumpcji głosowania. Radna zapytała także czy teraz będzie zwyczajem,  

jeżeli ktoś się pomyli, że na kolejnej sesji będzie się uchylać podjętą uchwałę 

(szczególnie jeżeli będzie to niezgodne z oczekiwaniami poszczególnych 

klubów). Wyraziła sprzeciw wobec wprowadzaniu takich poprawek. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie jest to poprawka, tylko projekt 

uchwały, który został wpisany do porządku obrad. 

 

Radny Dariusz Łyczko przypomniał, że w demokracji jest tak, iż wpływa 

projekt uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie. Większość 

zadecyduje o jego losach. Radny stwierdził, że zastanawia go tylko dlaczego 
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wnioskodawcy projektu dążą do konfrontacji. „Możemy się sprzeczać, jednak 

przerzucanie się o to kto w komisjach będzie, a kogo nie jest mało interesujące  

i przypomina niestety debaty sejmowe. To co najgorsze zaczyna spływać do nas, 

na poziom samorządu”.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz  przypomniała, jak Pan Przewodniczący Rady, po 

głosowaniu na poprzedniej sesji, stwierdził, że „jesteśmy ludźmi dorosłymi  

i wiemy jak głosujemy”. Radna zapytała czy tak teraz będzie, że „pomyliłem 

się, więc…”. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wpłynął projekt uchwały i zgodnie  

z przepisami wpisał go do porządku obrad sesji.  

 

Radny Marek Chmieliński zauważył, że każda Rada, która się konstytuowała 

od dwudziestu lat istnienia samorządu, działała tak aby każdy Radny mógł 

pracować w komisjach, w których chciał pracować. To co dzieje się obecnie, 

jest ewenementem. 

 

Radny Józef Zawadzki  stwierdził, że bardzo chciał pracować w Komisji 

Polityki Społecznej, tymczasem obecnie pozbawia się go możliwości pracy  

w tej komisji. Stwierdził, że pomaga ludziom biednym. Zapytał czy jest to jakaś 

kara. Stwierdził, że jest skandaliczne, iż „zabiera mu się tę komisję”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że każdy Radny może uczestniczyć  

w pracach każdej komisji Rady, nie będąc jej członkiem. Jedyne co, to nie może 

na tych komisjach głosować.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że wyraża zdziwienie, iż Radny 

Szczerbowski wypowiada te słowa. Po co ma uczestniczyć w komisji, na której 

nie może głosować. Stwierdził, że będzie rozmawiał na ten temat z 

mieszkańcami.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 13 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących  się”  

/Uchwała nr VIII/116/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata  

z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu  

( P. Michał Jędrzejek).  <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-132/11. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że  projekt  uchwały  uzyskał  

pozytywną  opinię  Komisji Organizacyjnej.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303289682
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282118.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817228.asx
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący  obrady   

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/117/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 10  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. < zapis 

AV> 

Przewodniczący  Rady przypomniał, że zgodnie z art. 23a. ustawy z dnia  

8  marca  1990r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do 

wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. 

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

radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone  

z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.” 

Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali 

mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na 

której są obecni.  

 

Pan Michał Jędrzejek złożył ślubowanie następującej treści: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". 

Ślubowanie zostało złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Nowy Radny stwierdził, że okoliczności, które sprawiły, iż został Radnym  nie 

są dla niego miłe. Wspomniał, że śp. Józef  Kocurek zawsze odnosił się do 

niego z wielką sympatią, pomocą i słowami wsparcia. Mieszkańcy i praca dla 

nich były najważniejsze. 

Radny Jędrzejek poinformował, że zwróci się do Pana Prezydenta w swojej  

pierwszej interpelacji z prośbą o ufundowanie nagrody im. Józefa Kocurka dla 

społeczników pracujących na rzecz miasta. Złożył interpelację o takiej treści. 

 

Punkt  10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zmiany obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez 

miasto Katowice. < zapis AV> 

 

Radna Ewa Kołodziej w imieniu projektodawców, przedstawiła projekt 

uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on dwóch Gimnazjów: Nr 19 i 20. Osiedle 

Odrodzenia w Katowicach - Piotrowicach od początku było podzielone na dwa 

obwody wyżej wymienionych gimnazjów. Ubiegłoroczny projekt 

zaproponowany przez władze miasta zmienił ten podział i niestety zrodził 

konflikty społeczne. W lutym i marcu br. Radna apelowała w trakcie Komisji 

Edukacji o podział wspomnianego Osiedla na dwa obwody: Gimnazjum nr 19 i 

20.  

Ostatecznie w trakcie Komisji Edukacji w dniach 11 i 15 kwietnia br. przy 

udziale zainteresowanych stron, wypracowano kompromis. Zawarte w projekcie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303289758
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282368.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817290.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817290.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817365.asx
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uchwały zapisy przywracają pierwotny podział obwodów gimnazjów  

w Piotrowicach.  

Radna zwróciła uwagę na zapis: „§ 1 ust 1 pkt 1) załącznik Nr 19 do uchwały 

otrzymuje brzmienie: 

„Do obwodu Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika, ul. Spółdzielczości 21 

należą ulice:…”. Przy ulicy Radockiego jest zapis „od numeru 2 do numeru 244 

parzyste i blok 282 parzyste”. Jest to powrót do pierwotnego kształtu tego 

obwodu. 

W pkt 2) „załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Do obwodu Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki, ul. Generała Jankego 160 

należą ulice:…”, „ulica Radockiego od numeru 245 do końca ( bez budynku 

282) wszystkie”. Ulicy Łętowskiego przypisano wszystkie numery. Podobnie 

jak poprzednio, jest to powrót do pierwotnego podziału okręgu Gimnazjum Nr 

20.  

Radna dodała, że od dnia 1 maja 2011r. rozpoczyna się rekrutacja do 

gimnazjów. Dla klarownej sytuacji, zarówno rodziców, jak i dyrektorów 

gimnazjów, ważne jest wejście w życie omawianej uchwały właśnie z dniem  

1 maja br., podobnie jak poprzedniej uchwały, podjętej na ostatniej sesji Rady  

w dniu 28 marca 2011r..  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że trudno jest się odnieść do 

projektu uchwały, który strona prezydencka otrzymała zaledwie kilkanaście 

minut temu.  

 

Radny Jerzy Forajter zapytał Panią Radną Ewę Kołodziej czy nie było 

zasadne wprowadzenie dzisiejszych poprawek już na poprzedniej sesji Rady, 

przed wprowadzeniem  „tej nieszczęsnej poprawki, którą dzisiaj po raz kolejny  

poprawiamy”. Sytuacja jest obecnie taka, że „musimy poprawiać to, co zostało 

zepsute na wcześniejszej sesji”. „Czy nie można było tego zrobić wcześniej,  

w sposób bardziej rozważny?”.  

 

Radna Ewa Kołodziej stwierdziła, że apelowała o spotkanie Pań Dyrektor  

z Gimnazjum Nr 19 i 20 w celu wypracowania korzystnego  

i oczekiwanego społecznie podziału obwodów tych szkół  na Osiedlu 

Odrodzenia. Do takich uzgodnień jednak nie doszło.  

Nad obecnym projektem uchwały dyskutowano już w trakcie Komisji Edukacji 

w dniu 11 kwietnia br., jednak zostało to „uniemożliwione, gdyż Pani 

Wiceprezydent stwierdziła, że nie ma możliwości złożenia inicjatywy 

uchwałodawczej przez Radną, a jest, dlatego przerwano Komisję i procedowano 

także w piątek 15 kwietnia”. Radna dodała, że projekt uchwały nie jest aktem 

prawa miejscowego i dlatego nie ma konieczności poddania go konsultacjom 

społecznym. Potwierdzają to w Nadzorze Prawnym Wojewody Śląskiego. Także 

sztuczne przedłużanie terminu wejścia w życie uchwały powoduje zagrożenie 

dotrzymania terminów rekrutacyjnych.  
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Wydaje się, że w całej sprawie nie przeprowadzono wystarczającej ilości 

rozmów, które mogły już wcześniej doprowadzić do porozumienia stron. 

 

Radny Marek Szczerbowski odniósł się do słów Pani Wiceprezydent,  

że trudno odnieść się do projektu uchwały otrzymanego zaledwie przed chwilą. 

Radny ma doświadczenie z poprzedniej kadencji, w której otrzymywał takie 

projekty uchwał. „Jakoś sobie z tym poradził. Na początku jest trudno, ale 

później znacznie łatwiej to przychodzi”. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprzeczyła, żeby zabraniała Przewodniczącej 

Komisji Edukacji – Pani Ewie Kołodziej jakiejkolwiek inicjatywy 

uchwałodawczej w trakcie Komisji Edukacji w dniu 11 kwietnia br. Skutkiem 

tego jest właśnie dzisiejsza inicjatywa uchwałodawcza. Wiceprezydent 

stwierdziła także, iż nie wie z kim Pani Przewodnicząca Ewa Kołodziej 

konsultowała informację, że omawiany projekt uchwały  

nie jest aktem prawa miejscowego.  

Pani Wiceprezydent pokazała wydrukowany ze strony internetowej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego wykaz ogłoszeń, w którym w zakładce „akty prawa 

miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego”, 

zostało wymienione „ustalenie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez gminę, określenie granic obwodów publicznych szkół  

i gimnazjów za wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie gminy”. 

Jest to art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.  

Na potwierdzenie tych słów Pani Prezydent zacytowała także wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który w dniu 7 grudnia 

2007r. orzekł, że „sieć szkolną ustala rada gminy w formie uchwały, która 

stanowi akt prawa miejscowego. Uchwała w sprawie sieci szkolnej powinna 

określać również obwody szkół publicznych”.   

Kolejna interpretacja do art. 17 ustawy o systemie oświaty, sporządzona przez 

Pana Mateusza Pilicha, określa, że „sieć szkolną ustala rada gminy w formie 

uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego”.  

Kolejna interpretacja, zbiorowa, to „Rada gminy stosownie do treści art. 70 ust. 

4 ustawy o systemie oświaty ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała ta kształtuje zatem 

sytuację procesową podmiotu administrowanego wpływając bezpośrednio na 

jego prawa i obowiązki procesowe. W ujęciu formalnym uchwała spełnia 

konstytucyjne i ustawowe kryteria aktu prawa miejscowego”.  

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Szczerbowskiego, Pani Wiceprezydent 

stwierdziła, że można podejmować szybko uchwały, natomiast w takiej formie 

w jakiej została przygotowana obecnie omawiana, czyli w formie wykazu ulic  

i ich numerów, trudno porównać ją z uchwałą podjętą w 1999r.  

 

Radna Barbara Wnęk poinformowała, że zmiana ulic podana przez Panią 

Radną Ewę Kołodziej  stanowi kompromis wypracowany przez siedem godzin 
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trwania Komisji Edukacji w dniu 11 kwietnia i trzech godzin trwania tej komisji 

w dniu 15 kwietnia br. W rozmowach uczestniczyli zarówno dyrektorzy 

zainteresowanych szkół, jak i rodzice. Panie Dyrektor Gimnazjum Nr 19 i 20 

przychyliły się do wypracowanej propozycji.  

Radna dodała, że głosowanie nad projektem dzisiejszej uchwały zakończyłoby 

spór i pomogłoby w sprawnym funkcjonowaniu obu wspomnianych wyżej 

szkół. 

 

Radny Mariusz Skiba stwierdził, że „jest to ruch w dobrym kierunku”. Nie 

rozumie jednak „po co było wykonywanie takich gwałtownych ruchów”. 

Przypomniał, że w marcu br. ukazał się artykuł w „Gazecie Wyborczej”,  

w którym przedstawicielka Rady Rodziców z Gimnazjum Nr 20 proponowała 

przesunięcie granic obwodu szkoły o ulicę Tunelową i Sępią. Po co roztrząsano 

zatem spór o ulicę Radockiego i Łętowskiego. Jest to połowiczne rozwiązanie 

problemu. Dzieci będą musiały pokonywać duży dystans, podczas gdy do 

Gimnazjum Nr 19 miałyby zaledwie 300, 400 metrów. 

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że to co się działo na Komisji Edukacji to 

był „bałagan zrobiony specjalnie, żeby sobie zrobić kampanię”.  

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała dlaczego w marcowym projekcie uchwały 

( zaproponowanym w 2010r.) Pani Wiceprezydent postanowiła „zabrać część 

obwodu Gimnazjum Nr 20 o ulicę Łętowskiego ( całą), końcowe numery ulicy 

Radockiego, część Spokojnej i Tyskiej, które Gimnazjum od razu  

w wyniku negocjacji oddało”. „ W 2010r. padła propozycja zabrania jednemu 

czy drugiemu Gimnazjum obwodu. Można było to zostawić, tak jak jest dzisiaj. 

Czy potrzebowaliśmy roku aby sobie udowodnić, że chcemy aby taki podział 

istniał”. 

Radna stwierdziła, że mieszkańcy oczekują swobodnego wyboru gimnazjum. 

Chcą, żeby był podział i aby była wzajemna wymiana uczniów pomiędzy tymi 

Gimnazjami.   

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że było wystarczająco dużo czasu od 

ubiegłego roku na zadanie takich pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna powtórzyła kolejny raz, że „jedynym 

kryterium podziału między Gimnazjum Nr 19 i 20 jest odległość dziecka do 

szkoły. W 1999r. była to także zmianowość”.   

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 10 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr VIII/118/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303454915
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282474.pdf
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Punkt  10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Katowice. < zapis AV> 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz, w imieniu projektodawców przedstawił projekt 

uchwały. Proponuje się w nim powołanie Radnego Michała Jędrzejka do 

składów Komisji: Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta,  

W kolejnym punkcie porządku obrad ( 10b/), w którym przewidziany jest 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice proponuje się 

powołać Radnego Michała Jędrzejka  na  funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rozwoju Miasta.  

 

Radny  Michał  Jedrzejek  wyraził zgodę na pracę w wymienionych komisjach 

Rady Miasta oraz na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr VIII/119/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Punkt  10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/ Uchwała nr VIII/120/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-131/11.  

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. 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr VIII/121/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817430.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303289817
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282668.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282668.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817483.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303289876
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303282779.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817539.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303289937
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283023.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817585.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-126/11.  

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter, który przejął prowadzenie sesji 

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 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr VIII/122/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-127/11.  

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter 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 VIII/123/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w 

zakresie kultury fizycznej” za rok 2010. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-128/11. 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że Komisja 

Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że jest to wykonanie uchwały 

Rady Miasta, która zobowiązuje Pana Prezydenta do składania raz w roku 

sprawozdań z kierunków działania miasta w zakresie kultury fizycznej. Obecne 

sprawozdanie obejmuje rok 2010. 

 

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 VIII/124/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Żłobka Miejskiego w Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-133/11.  

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  poinformował, że Komisja 

Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290046
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283166.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817635.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290107
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283282.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817689.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290179
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283396.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817748.asx
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Wiceprezydent  Krystyna Siejna poinformowała, że  zarówno obecnie 

omawiany,  jak i kolejny ( 16 punkt porządku obrad) stanowią realizację 

zapisów nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3. Organem tworzącym dla żłobka miejskiego w  Katowicach jest Rada 

Miasta Katowice. W zapisach cytowanej wyżej ustawy, żłobek przestaje być 

zakładem opieki zdrowotnej i aby spełnić kryteria niezbędne do wpisu do 

„Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” musi posiadać Statut zgodny z 

zapisami nowej ustawy.  

Kolejny projekt uchwały dotyczący wpisu do „Rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych” ustala jednorazową opłatę za taki wpis. Wszystkie 

podmioty, które chcą prowadzić żłobki lub kluby dziecięce zobowiązane będą 

wnieść opłatę, która  będzie wynosiła 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustaloną zgodnie z przepisami. Gmina będzie sprawować kontrolę nad 

pomieszczeniami takich podmiotów, szczególnie pod względem technicznym 

oraz  sanitarnym. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr VIII/125/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-134/11 wraz z 

autopoprawką. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła autopoprawkę. Wyjaśniła, że 

przedłożony projekt uchwały posiada charakter prawa miejscowego, co wymaga 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice został skonsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. Nie zgłoszono do niego uwag/opinii. 

W zawiązku z  powyższym: 

1. W podstawie prawnej projektu uchwały dodano treść: „(…) po 

przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. 

Dz. U. z  2010r. Nr 234, poz. 1536). 

2. W uzasadnieniu do projektu uchwały dodano akapit w brzmieniu: 

„Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do „ Rejestru żłóbków i klubów dziecięcych” został w 

trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) skonsultowany z 

organizacjami pozarządowymi. Do przedmiotowego projektu nie 

zgłoszono uwag/opinii.” 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290262
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817814.asx
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W tym momencie prowadzenie sesji przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Ewa 

Kołodziej  

O godz. 15.20 ogłoszono przerwę techniczną.  

O godz. 15.30 wznowiono obrady. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony Radnych, poddała  projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/126/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-136/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/127/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 18 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-137/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/128/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Punkt 18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu 

Przedszkolu Nr 34 w Katowicach imienia Jasia i Małgosi. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-140/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/129/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303303898
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283709.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817867.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290349
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303283838.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817924.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290404
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284078.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303817983.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290467
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284181.pdf
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Punkt 18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Tajnej Organizacji 

Nauczycielskiej”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-141/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na fakt, iż nazwa „Plac Tajnej 

Organizacji Nauczycielskiej” jest zbyt długa. Przypomniał, że istnieją 

uregulowania ustawowe dotyczące ilości znaków graficznych, dopuszczalnych 

w nazwach ulic i placów. Radny zapytał kto zapamięta taką długą nazwę.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w ostatnim akapicie 

uzasadnienia do projektu uchwały wyjaśnione zostało, iż „zgodnie z 

wytycznymi, zawartymi w „Zasadach pisowni nazw ulic w centralnym banku  

danych PESEL” opracowanymi  przez Rządowe Centrum Informatyczne 

PESEL, pisownia nazwy ronda występować będzie w brzmieniu „Plac TON-u”.  

Wiceprezydent dodała, że jest to plac niezamieszkały i nie posiada żadnego 

adresu. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że projekt uchwały stanowi realizację 

wniosku zgłoszonego przez Związek  Nauczycielstwa Polskiego. W Katowicach 

były osoby pracujące w TON-ie.  

Dodał, że ograniczenie ilości znaków graficznych dotyczy kwestii 

meldunkowych, które w tym przypadku nie występują.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/130/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 18c/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „ul. Szwedzka”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-142/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/131/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818033.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303303952
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284281.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818086.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303304007
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284404.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec D L i K Mo za lokal mieszkalny przy 

ul. Wa w Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-143/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/132/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia czterech 

pojazdów na własność miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-144/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że żadna Komisja 

Rady Miasta nie opiniowała projektu uchwały, ale sprawa jest „porządkowa”.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/133/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 19 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi firmy SAPOR Polska Sp. 

z o.o. reprezentowanej przez Prokurenta – Panią B K na przewlekłe 

działanie pracownika Urzędu Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-130/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/134/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi „Inter-

Euro” Spółki z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana A  Kl- Or 

na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-138/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady poddała  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/135/11/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818132.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290689
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284567.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818180.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290744
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284687.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818224.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303290897
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303284862.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818278.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1303291159
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( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 20 Interpelacje . <zapis AV> 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że w trakcie VII sesji 

Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje  Państwa Radnych: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie poszanowania terenów zielonych tzn. 

biologicznie czynnych, terenów dolin rzecznych oraz terenów wartościowych 

krajobrazowo przez miasto Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

08.04.2011r. 

2/ radnego Adama Warzechy w sprawie: 

2.1. zmiany organizacji ruchu na ul. Wyrobiskowej w Dąbrowce Malej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

7.04.2011r.  

2.2. uciążliwości powodowanych przez wytwornię mas bitumicznych 

zlokalizowana w rejonie ul. Siemianowickiej w Dąbrowce Malej. 

2.3. remontu nawierzchni ul. Przedwiośnie w Dąbrowce Małej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.04.2011r. 

3/ radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

3.1. odtworzenia walorów rekreacyjnych i hydrotechnicznych stawów między 

ulicą Wczasową i Śląską znajdujących się na terenie Ligoty. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.04.2011r. 

3.2. wykonania kompleksowego remontu Skate Parku na Zadolu w Katowicach 

Ligocie. 

4/ radnego Mariusza Skiby w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Powstańców z ulicą Reymonta. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 11.04.2011r.  

5/ radnego Wiesława Mrowca, radnej Krystyny Panek, radnego Piotra 

Pietrasza i radnego Mariusza Skiby w sprawie przejęcia Domu Powstańca 

Śląskiego na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich. 

6/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie uporządkowania piaskownic na Osiedlu 

Paderewskiego. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

12.04.2011r.  

7/ radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

7.1.  remontu budynku przy ul. Zarębskiego 7a w dzielnicy Katowice- Załęże. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 14.04.2011r.  

7.2. remontu nawierzchni ulicy Barlickiego na Osiedlu Witosa. 

8/ radnej Krystyny Panek w sprawie dokończenia pozostałej części chodnika 

przy ulicy Olimpijskiej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 11.04.2011r.  

9/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/20/1303285020.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818318.asx
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9.1. przejęcia przez miasto sieci kanalizacyjnej będącej własnością  KHW S.A. 

w rejonie osiedla Janów-Nikiszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.04.2011r. 

9.2. zabezpieczenia i zagospodarowania zabytkowych podstacji elektrycznych 

na osiedlu Giszowiec. 

10/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

10.1. oświetlenia boiska do Boule oraz umieszczenia tablicy z zasadami gry. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 13.04.2011r.  

10.2. naprawy chodnika przy ulicy Kolistej. 

10.3. regulaminu wjazdu na Plac Wyzwolenia w dzielnicy Nikiszowiec. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.04.2011r. 

11/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

11.1. montażu barierek/ słupków na chodniku przy ulicy Uniwersyteckiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.04.2011r. 

11.2. dalszych losów terenu przy ulicy Ceglanej sprzedanego parę lat temu za 

„okazyjną cenę”.  

12/ radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie przejść podziemnych w mieście.  

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

08.04.2011r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przeniesienia złomnicy z ul. 

Załęskiej i ograniczenia hałasu powodowanego przez złomnicę. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 18.04.2011r.  

2/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozważenia możliwości postawienia w 

centrum miasta Katowice widocznej i przejrzystej dla mieszkańców mapy 

miasta. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

08.04.2011r. 

3/ radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

3.1. wyznaczenia oddziału specjalnego przeznaczonego dla dzieci 

autystycznych. 

3.2. likwidacji grup sześciolatków w przedszkolu nr 20 w Katowicach i 

przekazanie w tej sprawie petycji rodziców. 

4/ radnej Barbary Wnęk i radnego Witloda Witkowicza - wniosek dotyczący 

wyjaśnienia sytuacji prawnej działek położonych przy ul. Karłowicza 11-13 oraz 

przyległych. 

5/ radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

5.1. zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

5.2. zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci w dzielnicy Józefowiec. 
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6/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie ustosunkowania się do propozycji złożonej 

przez mieszkańców miasta Katowice w sprawie doprecyzowania przepisów 

prawa dla posiadaczy psów w naszym mieście. 

7/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

7.1. występowania powodzi na ul. Wojska Polskiego przez wylew rzeki 

Mlecznej w porze deszczowej. 

7.2. poprawienia organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. 

Żołnierska bis. 

8/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

8.1. uporządkowania terenu w okolicy ulicy M. Dąbrowskiej w Katowicach. 

8.2. remontu schodów łączących ulicę Mikołowską z ulicą księdza Augustyna 

Kordeckiego. 

8.3. remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku. 

8.4. remontu nawierzchni ulicy M. Dąbrowskiej w Katowicach. 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyznania środków finansowych, 

bądź wykonanie remontu w nowo otrzymanych pomieszczeniach Klubu „Szansy 

dla Każdego“ przy ul. 3 Maja 36/2 w Katowicach. 

10/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

10.1. wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej wjazdu, parkingu oraz ul. 

Goetla w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego. 

10.2. zlikwidowania dużego wysypiska śmieci, które powstało na działce nr 

1135/57 stanowiącej własność gminy Katowice zlokalizowanej w pobliżu 

przystanku autobusowego „Zajazd Wzgórze Wandy“ w Murckach na kierunku 

Tychy – Katowice. 

11/ radnego Adama Warzechy – wniosek – w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu na ulicy Szabelnianej w Szopienicach. 

12/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie:  

12.1. udzielenia informacji nt przyszłości kortów tenisowych na ulicy Astrów.  

12.2. budowy ekranów akustycznych wzdłuż kortów tenisowych na ulicy 

Astrów i Stadionu LA na ulicy Kościuszki na skarpie w ciągu A4. 

12.3. realizacji inwestycji na ulicy Teatralnej i ul. Moniuszki. 

12.4. budowy tzw. ulicy „Śródmiejskiej”.  

12.5. utrzymania drzewek na ulicach:  Mariackiej, Stanisława, Mielęckiego  

i przy Rondzie. 

12.6. ograniczenia ruchu kołowego w ścisłym centrum Katowic.  

13/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy ul. Załęskiej w Katowicach. 

13.2. podjęcia interwencji w sprawie instalacji gazowej w budynku w 

Katowicach. 

14/ radnego Piotra Pietrasza - wniosek - dotyczący znaku zakazu wjazdu na  

Osiedle Bulwary Rawy. 

15/ radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

15.1. ustawienia nowej wiaty na przystanku autobusowym Osiedla Witosa II. 
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15.2. progu zwalniającego przed skrzyżowaniem ulic Pośpiecha  i Zarębskiego 

w Załężu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że na dzisiejszą 

sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ radnego Michała Jędrzejka w sprawie ufundowania nagrody im. Józefa 

Kocurka dla społeczników pracujących na rzecz miasta.  

2/ radnego Arkadiusza Godlewskiego i radnej Ewy Kołodziej w sprawie 

rabunkowej polityki przestrzennej w południowych dzielnicach Katowic. 

3/ radnego Andrzeja Zydorowicza i radnego Arkadiusza  Godlewskiego w 

sprawie ratunku dla katowickich kortów im. Jadwigi Jędrzejowskiej. 

4/ radnego Jerzego Forajtera, radnej Marii Sokół i radnego Dariusza 

Łyczko  w sprawie wznowienia sprzedaży nieruchomości w obrębie zabytkowej 

części osiedla Giszowiec ( tzw. starego Giszowca). 

5/ radnej Marii Sokół w sprawie: 

5.1. bezpłatnego użyczenia pomieszczeń gospodarczych w obiektach po 

dawnych warsztatach samochodowych przy ul. Radosnej ( z drugiej strony 

pomieszczeń klubu „Tytan”) przez Spółdzielnię Inwalidów „Rybka”. 

5.2. uporządkowania terenu wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na osiedlu 

Giszowiec przy ul. Murckowskiej.  

5.3. remontu lub wykonania od podstaw schodów prowadzących na przystanek 

zlokalizowany przy Kolonii Wysockiego ( popularna Korea). 

6/ radnego Tomasza Maśnicy w sprawie wykonania podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych przy urzędach pocztowych znajdujących się w Katowicach 

Ligocie i Panewnikach. 

7/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

7.1. zabezpieczenia środków finansowych na budowę wymiennikowni 

centralnego ogrzewania i wody dla Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w dzielnicy 

Szopienice.   

7.2. remontu schodów oraz zainstalowania poręczy przy zejściu do przystanku 

autobusowego przy ul. Szopienickiej – Kolonia Wysockiego. 

7.3. podjęcia interwencji w sprawie usunięcia wulgarnych napisów przy ul. 

Grunwaldzkiej w dzielnicy Ligota. 

7.4. wybudowania boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 18 w 

dzielnicy Kostuchna.  

8/ radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

8.1. drzew przy ulicy Kściuczyka. 

8.2. remontu ulicy Kadłubka w Piotrowicach. 

8.3. graffiti ( malunków na ścianach) na terenie miasta Katowice. 

8.4. utrzymania porządku na skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego oraz 

Wilczewskiego.  

9/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

9.1. podjęcia działań, aby przyspieszony autobus linii nr 804 zatrzymywał się na 

wszystkich przystankach  - między osiedlem Odrodzenia, a pętlą tramwajową  

w Brynowie. 
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9.2. stworzenia tam, gdzie warunki techniczne pozwalają, roślinnych pasów 

ochronnych, między jezdnią, a chodnikami oraz uzupełnienie nasadzeń  

w istniejących już pasach.  

 

Radny Józef Zawadzki zauważył, że nie odczytano złożonych przez niego 

interpelacji.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że interpelacje 

zapewne wpłynęły do Biura Rady Miasta i zostaną przekazane do Pana 

Prezydenta celem rozpatrzenia. 

To, że nie zostały one odczytane na sesji, nie umniejsza ich wagi.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że skoro interpelacje innych Radnych 

zostały odczytywane, to nie rozumie dlaczego on został pominięty.  

 

Prowadząca obrady Radna Ewa Kołodziej wyjaśniła, że interpelacje 

prawdopodobnie są jeszcze w kancelarii głównej Urzędu Miasta, gdzie zostały 

złożone.  

  

Punkt 21 Zapytania radnych. <zapis AV> 

Radna Helena Hrapkiewicz zapytała o remont ulicy Mariackiej. Czy 

wykonywany jest on w ramach gwarancji, czy też za naprawę płyt 

chodnikowych płaci miasto.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że fragment ulicy Mariackiej od 

ulicy Francuskiej w kierunku Kościoła został uszkodzony przez ciężki sprzęt. 

Obecne roboty są konieczne, gdyż zostało wykonane nieprawidłowe podłoże.  

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała o remont mostu znajdującego się przy ulicy 

Asnyka oraz ewentualnego jego przejęcia przez miasto od PKP. Wydaje się, że 

niewielkim kosztem można go zmodernizować i przywrócić  do użytkowania. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że trwają analizy i uzgodnienia 

dotyczące tej sprawy. Formalnie jednak zarówno teren, jak i most należy do 

PKP. 

 

Radny Józef Zawadzki ponownie przypomniał, że przed godz. 8.00 złożył  

w Urzędzie Miasta cztery interpelacje.  

 

Radna Barbara Wnęk w związku z planowaną budową nowej siedziby 

NOSPR-u oraz przebudową układu drogowego, zapytała jakie są plany miasta 

związane z czterema budynkami znajdującymi przy ulicy Nadgórników. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  poprosiła o doprecyzowanie, o które budynki 

pyta Pani Radna. 

Radna Barbara Wnęk wyjaśniła, że sprawa dotyczy czterech budynków  

( familoków) znajdujących się na końcu ulicy Nadgórników. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818366.asx
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Radny Witold Witkowicz zapytał o przebudowę parku znajdującego się w 

dzielnicy Koszutka, na terenie Rowu Wełnowieckiego. Planowana tam 

inwestycja, decyzją Pana Prezydenta, została wstrzymana wraz z obietnicą, że 

prowadzone będą dalsze rozmowy z mieszkańcami, w celu wypracowania 

kompromisu. Aktualnie wznowiono prace na tym terenie.  

Radny stwierdził, że odbywa się to bez porozumienia ze społecznością lokalną, 

która oprotestowała inwestycję realizowaną w obecnym kształcie. Zapytał „co 

będzie dalej, czy wobec protestów mieszkańców data zakończenia prac, 

planowana na 30 czerwca br. zostanie utrzymana w mocy, a mieszkańcy 

zignorowani”. 

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że kompleksową odpowiedź udzieli 

na piśmie. 

Radny Witold Witkowicz poinformował, że na jednym ze spotkań mieszkańcy 

dowiedzieli się, iż inwestycja zostanie zakończona  w obecnie realizowanym 

kształcie. Radny stwierdził, iż oczekiwał w tej sprawie publicznej deklaracji 

złożonej na sesji.  

Poinformował, że mieszkańcy dzielnicy Koszutka sąsiadujący z parkiem 

zamierzają powołać Stowarzyszenie, wspólnie z przedstawicielami Wydziału 

Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Zwracają się oni do władz 

miasta aby w przyszłości konsultować tego typu inwestycje z mieszkańcami, by 

„miasto ogrodów nie przegrało z betonowa kostką, jak stało się to w tym 

przypadku”. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o trzy sprawy: 

1/ tablice informacyjne o ścieżkach rowerowych  znajdujące się na 

skrzyżowaniu ulic Jankego i Szenwalda w dzielnicy Ochojec. Dotychczas, 

pomimo ustnych i pisemnych zapewnień, nie zostały one odnowione,  

2/ plany miasta związane z możliwością pozyskania na mieszkania socjalne 

domu studenckiego znajdującego się w dzielnicy Ligota,  

3/ boisko sportowe realizowane obecnie przy Szkole Podstawowej nr 9. 

Opracowano tam także projekt placu zabaw dla dzieci.  

Radna zawnioskowała aby zabezpieczyć środki finansowe na taki plac zabaw, 

zwłaszcza, że do budynku uczęszczają także sześciolatki. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o hałas spowodowany przez modele 

samolotów puszczanych na terenie Lotniska w Muchowcu. Powoduje on duże 

uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w weekendy. Na ten 

problem narzekają także osoby wypoczywające na terenie Doliny Trzech 

Stawów, który służy rekreacji i wypoczynkowi. Radna zapytała jak można 

pomóc w rozwiązaniu tego problemu. 

Prowadząca obrady Ewa Kołodziej poprosiła o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie. 

 



 

27 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  zapytał kiedy zostanie wyznaczona bezpieczna 

droga dojścia dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 57 znajdującego się przy ul. 

Piastów, wyznaczona na czas realizowanych obecnie w pobliżu inwestycji 

drogowych oraz prac kanalizacyjnych. Radny zaproponował aby była to np. 

droga poprowadzona przez ogród przedszkolny.  

W związku z przebudową sieci oświetleniowej realizowanej przy ulicy 

Ułańskiej, Radny zapytał o zdarzające się przerwy w dostawach prądu i 

wynikające stąd ciemności. Kiedy te sprawy zostaną uregulowane, gdyż 

mieszkańcy nie czują się bezpieczni wracając wieczorem do domów.  

Prowadząca obrady Ewa Kołodziej poprosiła o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz upomniał się o zabiegi wokół parku znajdującego 

się na Placu Rady Europy. Ścieżki obok Biblioteki Śląskiej są zadbane, 

natomiast pozostałe są trudne do przejścia, zwłaszcza w okresie deszczu, po 

którym tworzy się błoto. Są to trasy prowadzące do centrum handlowego, do 

cmentarza, od ul. Przemysłowej do ul. Powstańców oraz od ul. Damrota do ul. 

Granicznej.  

Radny zapytał czy istnieje możliwość wybrukowania tych ścieżek, a jeżeli tak, 

to kiedy to nastąpi.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Jerzy Forajer przyłączył się do pytania Pani Radnej Rojewskiej. Na 

lotnisku Muchowiec odbywa się także akrobatyka powietrzna uprawiana przez 

sportowe samoloty. Ćwiczą one nad budynkami mieszkalnymi, zazwyczaj w 

soboty i niedziele, kiedy ludzie spragnieni są wypoczynku i ciszy.  

Radny poprosił o pisemną odpowiedź. 

 

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą o wykonanie chodnika przy ul. 

Gallusa, prowadzącego w kierunku Przedszkola Nr 12.  

Poinformował, że przy pomocy sponsorów, doprowadził już do wykonania 

chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 5. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.   

 

Punkt  22 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej odczytała pismo z dnia 4.04.2011r. 

w  sprawie  wypełniania oświadczeń  majątkowych, które zostało rozdane 

Radnym do skrytek. 

Ponadto odniosła się do pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego  

z dnia 6.04.2011r. w sprawie usunięcia naruszenia prawa przez uchylenie 

uchwały zmieniającej obwody publicznych gimnazjów prowadzonych przez 

miasto Katowice.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818416.asx


 

28 

 

Prowadząca obrady wyjaśniła, że pismo w związku z wypracowanym w sprawie 

kompromisem dotyczącym obwodów szkół, stało się nieaktualne. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji zobowiązała się zatem skierować 

wyjaśniające pismo do Prezesa Oddziału ZNP Pana Jerzego Szmajdy.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że Przewodniczący Komisji Edukacji  

z urzędu nie prowadzi korespondencji, gdyż wyjaśnień udziela Przewodniczący 

Rady, oczywiście na wniosek Przewodniczącego Komisji.  

 

Punkt 23 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej stwierdziła, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy złożyła Wszystkim obecnym na sali obrad 

serdeczne życzenia.  

O godz. 16.20 zamknęła  obrady VIII sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                          

                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                        Przewodniczący  

                                                             Rady Miasta Katowice 

Beata Musiał                                 

                                                              Arkadiusz Godlewski  

                                                                          

                                          Wiceprzewodniczący            Wiceprzewodnicząca  

                                          Rady Miasta Katowice         Rady Miasta Katowice  

 

                                                Jerzy Forajter                       Ewa Kołodziej  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/4/26/1303818455.asx

