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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

 

 

Protokół  z  X  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  30 maja 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.45 

Numery podjętych uchwał: X/137/11 – X/164/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski, 

Wiceprzewodnicząca Rady  Ewa Kołodziej    

Sekretarze sesji: Radny Witold Witkowicz i  Radna  Barbara Wnęk  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodnicząca Rady  Ewa  Kołodziej                               

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Informacja dot. realizacji uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez  

Miasto Katowice za okres: od 1 stycznia do 31 marca 2011r. 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem ) 
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Porządek obrad X  sesji Rady Miasta Katowice 

wraz  z  proponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie przez I Wicewojewodę Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowę 

Radnemu Rady Miasta Katowice Panu Józefowi Zawadzkiemu odznaczenia 

państwowego – Złotego Krzyża Zasługi.  

3. Powołanie sekretarzy sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie protokołów z VIII i IX  sesji.  

6. Zmiany w porządku obrad.  

7. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

8. Informacja dot. realizacji uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez  Miasto 

Katowice za okres: od 1 stycznia do 31 marca 2011r. ( PU-159/11).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice „ul. Tylna Mariacka”( PU-145/11).  

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Polskich Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata” ( PU-148/11).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Lasek Alfreda” ( PU-147/11).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Miasta Katowice w 2010 roku ( PU-146/11).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania przez  miasto 

Katowice działalności w zakresie telekomunikacji ( PU-149/11).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia” ( PU-153/11).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach 

Śląskich ul. Szkolna 2, polegającej na częściowej likwidacji komórki 

organizacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Nerwic 

poprzez wykreślenie Poradni Leczenia Nerwic ( PU-150/11).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Mysłowice  w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Nr 2 

im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez ograniczenie jego 

rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych polegające na 

likwidacji poradni proktologicznej i alergologicznej ( PU-154/11).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji poradni diabetologicznej 

Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 ( PU-155/11). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2010r. – „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2007-2011” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”. ( PU-

151/11).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Kultury 2020+( PU-158/11).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku  przy ul. Mielęckiego 10 w Katowicach ( FORTUNA 

Spółka z o.o. ) (PU-160/11). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Mielęckiego  10 w Katowicach ( Casinos 

Poland Spółka z  o.o.) ( PU-161/11).   

22. Skreślony. 

23. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu 

górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Murcki”, 

położonego w rejonie ulicy Leśników w Katowicach ( PU-166/11).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 

dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 

Murcki I i Giszowiec I  - KWK „Murcki- Staszic” ( PU-167/11).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy 

Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach ( PU168/11).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy 

Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja ( teren nr 1), Ćwiklińskiej  

( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki ( teren nr 4) ( PU-169/11).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ubiegania 

się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez Miasto Katowice  

( PU-163/11). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia jednego pojazdu na 

własność miasta Katowice ( PU-164/11).  

29. 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-165/11).  

30. Skreślony. 

31. Skreślony. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji 

do finansowania ( PU-172/11). 
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33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu  Profilaktyki i 

Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” za 2010 rok ( PU-

173/11).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Profilaktyki  i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 

2007-2013 ( PU-174/11).  

35. Skreślony. 

35a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXV/1309/10  

       Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia  

       jednostki  budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów  

       w Katowicach ( PU-177/11). 

35b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień  

       pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które nie  

       prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu  

       samopomocy, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego  

       polegającego na skierowaniu  do Środowiskowego Domu Samopomocy  

      „Ad Vitam Dignam” w Katowicach ( PU-178 /11). 

35c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

       miasta Katowice na 2011r. ( PU-179/11).  

35d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

       Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-180/11).  

36. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skarga Pana M   K  na Dyrektora Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 

Bochenek ( PU-157/11).  

37. Interpelacje radnych. 

38. Zapytania radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji.                               

 

Przebieg obrad.< zapis AV> 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady X  sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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

I Wicewojewodę Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowę, Wiceprezydentów,  

Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów  

i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów.  

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic 

przybyłych na sesję oraz  internautów.  

 

Punkt 2 Wręczenie przez I Wicewojewodę Śląskiego Pana Stanisława 

Dąbrowę Radnemu Rady Miasta Katowice Panu Józefowi Zawadzkiemu 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601516.asx
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odznaczenia państwowego – Złotego Krzyża Zasługi. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że na dzisiejszej 

sesji zostanie wręczone odznaczenie państwowe Radnemu Rady Miasta 

Katowice.  

Odznaczenie – w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczy osobie 

wyróżnionej Pan Stanisław Dąbrowa I Wicewojewoda Śląski.  

 

I Wicewojewoda Śląski Pan Stanisław Dąbrowa zwrócił uwagę na fakt, że 

rzadko spotyka się takie osoby jak Radny Józef Zawadzki. Zajmuje się on od 

wielu lat pomocą udzielaną potrzebującym dzieciom, młodzieży, osobom  

wykluczonym, z problemami, ludziom bezbronnym i potrzebującym.  

Za to wszystko Wicewojewoda serdecznie podziękował Radnemu 

Zawadzkiemu. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że na podstawie art. 

138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach  

i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na 

wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności 

lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony zostaje Pan Józef Zawadzki  

 

Radny Józef Zawadzki przypomniał, że już od 40 lat pomaga dzieciom.  

Wspomniał swoje dzieciństwo spędzone w domu dziecka. Stwierdził, że boleje 

nad sytuacją obecnej młodzieży, która choć wykształcona, często nie może 

znaleźć pracy. 

Podziękował Panu Prezydentowi za umożliwienie mu pracy w ramach „Forum 

Samorządowym i Piotr Uszok”, gdyż dzięki temu Radny może skuteczniej 

pomagać potrzebującym. Podziękował młodzieży, świetlicom pracującym na jej 

rzecz, Pani Małgorzacie Moryń – Trzęsimiech – Naczelnikowi Wydziału 

Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Panu I Wicewojewodzie za udział  

w dzisiejszej uroczystości, Panu K  Ś  i wielu innym. 

 

Prowadzący obrady o godzinie 13.25 ogłosił przerwę w obradach.  

O godz. 13.30 wznowiono obrady. 

 

Punkt 3 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/  Witolda Witkowicza  

2/  Barbarę Wnęk  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania,  przy 24 głosach  „za”  na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Witold Witkowicz i Barbara Wnęk. 
< Protokół z imiennego głosowania> 
 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601671.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601729.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306831744.pdf
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Punkt 4 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącą Rady Panią Ewę Kołodziej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej  wyraziła zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

< Protokół z imiennego głosowania> 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołów z  VIII i IX sesji. <zapis AV> 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokoły z VIII i IX  

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

oraz na stronach internetowych BIP. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 18.04.2011r.  

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

< Protokół z imiennego głosowania>  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt protokołu z IX uroczystej  sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 12.05.2011r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 6 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 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla 

Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” ( PU-175/11). 

Nad projektem uchwały powinna popracować jeszcze Komisja Edukacji, po 

czym powinien być on poddany konsultacjom społecznym.  

 

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 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr LXV/1309/10 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów w 

Katowicach ( PU-177/11). 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601843.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306831864.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601888.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306831973.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832081.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307601941.asx
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2/ dopisaniu punktu 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania 

porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które 

nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, 

dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na 

skierowaniu  do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” w 

Katowicach ( PU-178 /11). 

3/ dopisaniu punktu 35c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011r. ( PU-179/11). 

4/ dopisaniu punktu 35d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-

180/11).  

Ponadto Prezydent Piotr Uszok zawnioskował o wykreślenie z porządku 

obrad: 

1/  punktu 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( PU-170/11). 

2/  punktu 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części 

znajdujących się na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu 

elewacji ( PU-171/11).  

Prezydent uzasadnił, że wniosek o zdjęcie tych punktów wynika z ustaleń 

klubowych Radnych. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zaproponował jeszcze  

wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 22 Rozpatrzenie projektu uchwały 

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 

Dworcowej 10 w Katowicach ( PU-162/11). 

Wniosek ten wynika z treści pisma, które wpłynęło przed sesją do 

Przewodniczącego Rady, informującego o tym, iż właściciel budynku przy ul. 

Dworcowej 10 nie zamierza współpracować z podmiotem wnioskującym  

o lokalizację kasyna gry w przedmiotowym budynku. Nie ma zatem przedmiotu, 

gdzie mogło by to kasyno funkcjonować. Równocześnie w piśmie informuje  

o tym, że zamierza współpracować z innym podmiotem, tzn. z Bingo Sp z o.o. 

Także w dniu dzisiejszym firma Bingo Sp. z o.o. złożyła wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry przy ulicy Dworcowej 10.  

Ze względu na to, iż istnieje wątpliwość co do właściwości organu ze względu 

na zaangażowanie kapitałowe miasta w Spółce Bingo, sprawę należy 

skonsultować z prawnikami oraz poddać opiniowaniu właściwym komisjom 

Rady Miasta. Z tego powodu punkt 22 należy zdjąć z porządku obrad dzisiejszej 

sesji.  

 

Wobec przedstawionych wyżej wyjaśnień Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie dopisanie: 

1/  punktu 35a/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

LXV/1309/10 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie 
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utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów w 

Katowicach ( PU-177/11). 

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

< Protokół z imiennego głosowania>  

2/ punktu 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania 

porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które 

nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, 

dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na 

skierowaniu  do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” w 

Katowicach ( PU-178 /11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

< Protokół z imiennego głosowania>  

3/ punktu 35c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2011r. ( PU-179/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

< Protokół z  imiennego głosowania>  

4/ punktu 35d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-180/11).  

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

< Protokół z imiennego głosowania>  

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wykreślenie z porządku obrad: 

1/ punktu 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 10 w Katowicach ( PU-

162/11). 

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

< Protokół z imiennego głosowania>  

2/ punktu 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( PU-170/11). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

< Protokół z imiennego głosowania>  

3/ punktu 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części 

znajdujących się na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu 

elewacji ( PU-171/11).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

< Protokół z imiennego głosowania>  

4/ punktu 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i 

młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” ( PU-175/11). 

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

< Protokół z imiennego głosowania>  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832708.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832848.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306836600.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306836741.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1307013899.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832332.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832439.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306832621.pdf
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Punkt 7 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < zapis AV> 

Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 15 kwietnia do 26 maja 2011r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 
 

Punkt 8 Informacja dot. realizacji uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 

przez  Miasto Katowice za okres: od 1 stycznia do 31 marca 2011r.  < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali stosowną informację jako druk sesyjny nr PU-159/11. 

Komisja Kultury, Promocji i  Sportu  zapoznała się z przedmiotową informacją.  

 

Wobec braku uwag  oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację dot. realizacji uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016 roku przez  Miasto Katowice za okres: od 1 stycznia do 31 

marca 2011r.   

/ Informacja nt. ESK – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-145/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Organizacyjnej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/137/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Polskich Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-148/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Organizacyjnej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602257.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602314.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602314.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602345.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307437707
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306836965.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602544.asx
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/Uchwała nr X/138/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Lasek Alfreda”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-147/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Organizacyjnej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr X/139/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Katowice w 2010 roku.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-146/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/140/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania przez  

miasto Katowice działalności w zakresie telekomunikacji. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-149/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Infrastruktury i Środowiska.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/141/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307437852
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837049.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602596.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307437985
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837251.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602665.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438118
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837321.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602748.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438212
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837459.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602799.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-153/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/142/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie 

reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa 

Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 2, polegającej na 

częściowej likwidacji komórki organizacyjnej Poradni Zdrowia 

Psychicznego i Poradni Leczenia Nerwic poprzez wykreślenie Poradni 

Leczenia Nerwic. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-150/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/143/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice  w sprawie przekształcenia SP 

ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez 

ograniczenie jego rodzajów działalności i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych polegające na likwidacji poradni proktologicznej  

i alergologicznej. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-154/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/144/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438281
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837624.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307602859.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438359
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306837754.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603002.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438424
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306839779.pdf
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji poradni 

diabetologicznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4. 

< zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-155/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr X/145/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2010r. – „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011” oraz „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-151/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Infrastruktury i Środowiska. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr X/146/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Kultury 2020+. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-158/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr X/147/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603365.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438489
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306839936.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603436.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438561
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840137.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603522.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438624
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840263.pdf
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku  przy ul. Mielęckiego 10 w Katowicach  

( FORTUNA Spółka z o.o. ). < zapis AV>  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-160/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Polityki Społecznej. 

 
Pan K K reprezentujący Spółkę z o.o. Fortuna złożył wniosek o dopuszczenie 

go do głosu w trakcie omawiania przedmiotowego punktu porządku obrad. 

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana K K  

w wyniku głosowania: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące 

się”.  

  

Pan K K – Dyrektor do spraw Ośrodków Gier Fortuna Sp.  

z o.o. zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

ewentualnej lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Mielęckiego 10. Według 

zapisów nowej ustawy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą znajdować się 

52 kasyna gier, z tego 2 w mieście Katowice, gdyż na każde 250 tys. 

mieszkańców można otworzyć jedno kasyno. Obecne w mieście kasyno gry 

znajdujące się w Hotelu „Novotel” kończy koncesję w bieżącym roku. 

Podmioty, które zamierzają otworzyć taką działalność składają wnioski do 

Ministerstwa Finansów. Jednym z dokumentów koniecznych do uzyskania 

koncesji jest pozytywna opinia wyrażona uchwałą Rady Miasta. W przypadku 

jeżeli opinia ta będzie negatywna nie oznacza to zmniejszenia ośrodków gier  

w Katowicach, tylko ograniczenie konkurencji, gdyż obecny właściciel koncesji, 

tzn. Casino Polonia prawdopodobnie otrzyma koncesję na kolejnych 6 lat  

w związku z tym, że nie będzie innych spełniających wymagania formalne 

wniosków. 

W związku z tym Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o podjęcie przez Radę 

Miasta pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna, ponieważ umożliwi to wybranie 

najlepszego oferenta podczas rozpatrywania wniosków przez Ministerstwo 

Finansów.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała dlaczego w projekcie uchwały zapisano 

rozstrzygnięcie negatywne, nie dając Radzie Miasta możliwości wyboru czy 

decyzja  o lokalizacji ma być „pozytywna”, czy „negatywna”.   

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że uczynił tak w związku z wolą  wyrażoną 

we wniosku Klubu „Platformy Obywatelskiej” w trakcie jednej  

z poprzednich sesji, kiedy Rada Miasta wydała w swojej uchwale negatywną 

opinię do lokalizacji kasyna, choć pierwotnie opinia zaproponowana w projekcie 

uchwały była pozytywna. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603570.asx
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Radna Barbara Wnęk wyjaśniła, że negatywna opinia wynikała z tego, iż nie 

był znany wniosek Fortuny Sp. z o.o., w którym szerzej naświetla problem  

i przedstawia dodatkowe argumenty w sprawie. Radna dodała, że jest to Jej 

stanowisko, a nie pogląd całego Klubu „PO”. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał w jaki sposób Fortuna Sp. z o.o. zamierza 

poradzić sobie z zabezpieczeniem obiektu. Znajduje się on w części 

mieszkaniowej miasta.  

 

Pan K K  przyznał, że na obecną chwilę budynek zamieszkują lokatorzy. 

Właściciel nieruchomości zamierza w całości przeznaczyć nieruchomość na cele 

komercyjne. Z lokatorami podpisano już ugodę zobowiązującą ich do 

opuszczenia lokali do końca bieżącego roku. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał  kto zabezpieczy lokale zastępcze dla 

obecnych najemców. Ponadto Radny zapytał  dlaczego Klub „Platformy 

Obywatelskiej” zmienił zdanie z „negatywnej” dla lokalizacji na „pozytywną”.   

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radna Barbara Wnęk wypowiadała się 

we własnym imieniu.  

 

Pan K  K  stwierdził, że kamienica jest prywatna. Lokatorzy zostaną 

wykwaterowani do końca br. W budynku planowane jest powstanie klubu 

muzycznego, biur.   

 

Radny Józef Zawadzki ponownie zapytał czy nowe lokale dla obecnych 

najemców mieszkań zostaną zapewnione przez Spółkę, czy też przez miasto.  

 

Pan K K zauważył, że Spółka nie jest właścicielem budynku. Nie zna zatem 

odpowiedzi na postawione przez Radnego pytanie. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że to właściciel budynku decyduje  

o przeznaczeniu znajdujących się w nim lokali.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że podczas przygotowywania projektu 

przyjął przedstawiane dotychczas argumenty w sprawie, wziął także pod uwagę 

fakt, iż lokatorzy zamieszkujący ścisłe centrum skarżą się na hałas. Z tego 

powodu przedstawiony został projekt uchwały w obecnym kształcie.  

 

Radny Jerzy Forajter w celu większej przejrzystości projektu uchwały złożył 

wniosek o zmianę zapisu § 1 i w miejsce dotychczasowego „negatywnie 

zaopiniować” wpisać „pozytywnie zaopiniować lokalizację kasyna gry”. Radny 
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dodał, że głosowanie wówczas będzie bardziej wyraziste i jednoznacznie określi 

wolę Rada Miasta.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o złożenie wniosku do Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

Radna Ewa Kołodziej przypomniała swoje doświadczenia z Hagi w Holandii, 

gdzie zdarzyło się jej być świadkiem strzelaniny, która wydarzyła się pod 

kasynem gry. W 10 sekund przybyła na miejsce zdarzenia Policja.  

Radna zapytała w jaki sposób Fortuna Sp. z o.o. zamierza zabezpieczyć obiekt 

przed takim potencjalnym zagrożeniem. Radna dodała, że uważa, iż centrum 

miasta nie jest dobrą lokalizacją dla takich obiektów. 

 

Pan K  K wyjaśnił, że Spółka dopiero stara się o organizację kasyna, gdyż 

dotychczas zajmuje się salonami gier. Od 10 lat, przy 14 salonach, które 

prowadzi firma na terenie Polski nigdy nie miała miejsca podobna do  

przytoczonej przez Radną sytuacja. Obiekty są całodobowo monitorowane, 

Spółka zatrudnia własną ochronę. Statystyki Policji oraz Straży Miejskiej 

potwierdzają, że działalność tego typu nie zwiększa przestępczości. 

  

Radna Ewa Kołodziej zwróciła uwagę także na emocje graczy oraz 

bezpieczeństwo osób postronnych. W związku z tym poddała w wątpliwość 

zaproponowaną lokalizację. Stwierdziła, że obecnie działające kasyna gry 

znajdują się w hotelach, które są lepiej przystosowane do tego typu działalności.  

 

Pan K K zauważył, że hotele te znajdują się także  

w centrum miasta. Stwierdził, że podnoszone obawy nie są celowe. Pan 

Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że kasyna są skierowane do najbogatszej grupy 

społeczeństwa więc i emocje są inne niż np. przy zwykłych „automatach do 

gry”. 

 

Radny Józef Zawadzki ponownie zapytał jak właściciel budynku zamierza 

zabezpieczyć lokale zastępcze dla obecnych najemców budynku. Poprosił o 

odpowiedź właściciela, jeżeli jest na sali sesyjnej. 

  

Przewodniczący Rady zauważył, że właściciel budynku nie zwracał się do 

Rady Miasta z wnioskiem o zabranie głosu na sesji.  

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że ustawodawca nie sprecyzował 

przesłanek dotyczących oceny lokalizacji, pozostawiając to swobodnej ocenie 

rady gminy. Argumentacja odwołująca się do swobody działalności 

gospodarczej nie jest jedyną, którą można się w takim przypadku posługiwać. 

Może nią być zapewnienie ładu publicznego i odpowiednie zabezpieczenie 
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obiektu. Radny poprosił Pana Dyrektora o szczegółowe przedstawienie systemu 

zabezpieczeń, monitoringu oraz fizycznej ochrony lokalu.  

 

Pan K K wyjaśnił, że sprawy te reguluje ustawa. Każda osoba wchodząca do 

kasyna musi zostać zrewidowana, przy każdym stole do gry muszą być tak 

zlokalizowane kamery aby widoczna była twarz gracza, ręce  gracza, ręce  

krupiera, stół do gry. Jest to więc bardzo zaawansowany technicznie monitoring. 

W lokalu planuje się rozmieszczenie 70 kamer. Istnieje ustawowy obowiązek 

rejestracji gości na wejściu, wylegitymowanie ich, spisanie, na podstawie tego 

gość otrzymuje jednorazowy bilet wstępu. Przy wejściu do kasyna zatrudniony 

będzie całodobowo ochroniarz. System monitoringu będzie połączony z agencją 

ochrony, tak aby w przypadku zagrożenia w ciągu 2 do 5 minut przyjechała ona 

na miejsce.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnego Jerzego Forajtera, który 

wpłynął do Komisji Uchwał i Wniosków,  o zmianę treści § 1 projektu uchwały  

na „Pozytywnie zaopiniować lokalizację kasyna gry w budynku przy  ul. 

Mielęckiego 10 w Katowicach dla Fortuna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. B. Prusa 2”. 

 

Prezydent Piotr Uszok zaproponował aby pozostawić pierwotny zapis.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek zgłoszony przez Radnego Jerzego 

Forajtera pod głosowanie.  

 

Wniosek Radnego Jerzego Forajtera o zmianę treści § 1 projektu uchwały nie 

uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 10 głosów „za”,  

10 głosów przeciwnych i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały (bez zmian). 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała Nr X/148/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Mielęckiego  10 w Katowicach  

( Casinos Poland Spółka z  o.o.). < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-161/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Polityki Społecznej. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438705
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840362.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603748.asx


 

 

17 

 

 
Radny Jerzy Forajter zaproponował aby w przyszłości rozstrzygnięcia 

pozostawić Radzie Miasta Katowice, tak by była alternatywa wyboru i w 

miejscu opinii „wykropkować stanowisko Rady”. Będzie to bardziej przejrzyste. 

Radny dodał, że ta sama obserwacja była powodem zgłoszenia wniosku w 

poprzednim punkcie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że decyzja Rady Miasta zawsze musi 

wynikać z analizy sprawy.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała Nr X/149/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 22 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu uchwały  sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragment terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK 

„Murcki”, położonego w rejonie ulicy Leśników w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-166/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Rozwoju Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/150/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 

górniczych Murcki I i Giszowiec I  - KWK „Murcki- Staszic”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-167/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Rozwoju Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438765
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840540.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603828.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307603886.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438903
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840633.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307604885.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/151/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach. 

< zapis AV>. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-168/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Rozwoju Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/152/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów 

położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja  

( teren nr 1), Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki  

( teren nr 4). < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-169/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Rozwoju Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/153/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez 

Miasto Katowice . < zapis AV>  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-163/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/154/11/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307439030
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306840751.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307604936.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307439212
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306841263.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307604988.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307439366
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306841525.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605041.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307439431
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< Protokół z imiennego głosowania>  

 
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia jednego 

pojazdu na własność miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-164/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Infrastruktury i Środowiska. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/155/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 29 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-165/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Infrastruktury i Środowiska. Podobnie jak Komisji Budżetu Miasta  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/156/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 30 Skreślony.< zapis AV>  

Punkt 31 Skreślony.< zapis AV> 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do finansowania. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-172/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Infrastruktury i Środowiska. Podobnie jak Komisji Budżetu Miasta  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/157/11/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306841658.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605168.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307439488
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306841803.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605328.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441573
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306841920.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605387.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605506.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605578.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441504
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< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu  

Profilaktyki  i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” 

za 2010 rok . < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-173/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/158/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 
Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu Profilaktyki  i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice 

na lata 2007-2013. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-174/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/159/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 35 Skreślony. <zapis AV> 

 
Punkt 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

LXV/1309/10 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-177/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej, która przejęła prowadzenie obrad 

sesji poinformowała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska nie opiniowała 

projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842056.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605630.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441640
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842178.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605682.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441696
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842229.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605725.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605858.asx


 

 

21 

 

/Uchwała nr X/160/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawierania 

porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, 

które nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu 

samopomocy, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego 

polegającego na skierowaniu  do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad 

Vitam Dignam” w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-178/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/161/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 
Punkt 35c/ 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-179/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/162/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 35d/ 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-180/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/163/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441751
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842487.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605928.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441810
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842632.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307605995.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441863
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306842857.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606049.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307441982
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306843117.pdf
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Punkt 36 Rozpatrzenie skarg i wniosków.< zapis AV>  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana M  K  na Dyrektora 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek  

w Katowicach.   

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-157/11. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr X/164/11/ 

< Protokół z imiennego głosowania>  

 

Punkt 37 Interpelacje . < zapis AV> 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że w trakcie VIII 

sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

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

Kocurka dla społeczników pracujących na rzecz miasta. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

09.05.2011r. 

2/ radnego Arkadiusza Godlewskiego i radnej Ewy Kołodziej w sprawie 

rabunkowej polityki przestrzennej w południowych dzielnicach Katowic. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

06.05.2011r. 

3/ radnego Andrzeja Zydorowicza i radnego Arkadiusza Godlewskiego  
w sprawie ratunku dla katowickich kortów im. Jadwigi Jędrzejowskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

29.04.2011r. 

4/ radnej Marii Sokół  w sprawie: 

4.1. bezpłatnego użyczenia pomieszczeń gospodarczych w obiektach po 

dawnych warsztatach samochodowych przy ul. Radosnej przez Spółdzielnię 

Inwalidów „Rybka“. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 26.04.2011r. 

4.2. uporządkowania terenu wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na osiedlu 

Giszowiec przy ul. Murckowskiej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

26.04.2011r. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606118.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307442353
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/31/1306843208.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606293.asx
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4.3. wniosek dotyczący remontu lub wykonania od podstaw schodów 

prowadzących na przystanek zlokalizowany przy Kolonii Wysockiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 26.04.2011r. 

5/ radnego Tomasza Maśnicy w sprawie wykonania podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych przy urzędach pocztowych znajdujących się w Katowicach 

Ligocie i Panewnikach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 09.05.2011r. 

6/ radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

6.1. zabezpieczenia środków finansowych na budowę wymiennikowni 

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

Szopienice. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 06.05.2011r. 

6.2. remontu schodów oraz zainstalowania poręczy przy zejściu do przystanku 

autobusowego przy ul. Szopienickiej – Kolonia Wysockiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 28.04.2011r. 

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

Grunwaldzkiej w dzielnicy Ligota. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

26.04.2011r., 

6.4. wybudowania boiska do siatkówki plażowej przy gimnazjum nr 18 w 

dzielnicy Kostuchna. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 02.05.2011r. 

7/ radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

7.1. drzew przy ulicy Kściuczyka. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.05.2011r. 

7.2. remontu ulicy Kadłubka w Piotrowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 05.05.2011r. 

7.3. graffiti na terenie miasta Katowice. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

05.05.2011 r. 

7.4. utrzymania porządku na skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego oraz 

Wilczewskiego. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

28.04.2011r., 

8/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 
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8.1. podjęcia działań, które umożliwią przyspieszonemu autobusowi linii nr 804 

zatrzymywanie się na wszystkich przystankach – między osiedlem Odrodzenia a 

pętlą tramwajową w Brynowie. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

26.04.2011r. 

Odpowiedź uzupełniająca Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina 

Krupy z dnia 18.05.2011r. 

8.2. stworzenia, tam gdzie warunki techniczne pozwalają, roślinnych pasów 

ochronnych, między jezdnią a chodnikami oraz uzupełnienie nasadzeń w 

istniejących już pasach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 05.05.2011r. 

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

Łyczko w sprawie wznowienia sprzedaży nieruchomości w obrębie zabytkowej 

części osiedla Giszowiec. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

27.04.2011r. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. wyegzekwowania od zarządców i właścicieli nieruchomości 

uporządkowania terenów. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

06.05.2011r. 

1.2. wymiany uszkodzonych lamp w parku Kościuszki. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.05.2011r. 

1.3. wyrażenia zgody na współfinansowanie modernizacji placu zabaw na ul. 

Adwentowicza w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

06.05.2011r. 

1.4. wyrażenia zgody na zagospodarowanie terenu pod parkingi dla osiedla 

Janasa Ondraszka. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

09.05.2011r. 

1.5. naprawy krawężników na ul. Pięknej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.05.2011r. 

2/ radnego Stefana Gierlotki  w sprawie odmalowania białych pasów 

drogowych na jezdni w ulicy Jankego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.05.2011r. 

3/ radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

3.1. montażu progów zwalniających na ulicy Johna Baildona w Katowicach. 
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

12.05.2011r. 

3.2. postawienia ławek w dzielnicy Brynów. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.05.2011r. 

3.3. remontu nawierzchni ulicy Załęska Hałda. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.05.2011r. 

3.4. postawienia wiaty oraz ławki na przystanku autobusowym na ulicy Rolnej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.05.2011r. 

3.5. montażu regulatorów ciepła w miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.05.2011r. 

4/ radnej Ewy Kołodziej i radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie placu 

zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 25.05.2011r. 

5/ radnej Ewy Kołodziej  w sprawie: 

5.1. ponownego rozpatrzenia możliwości ograniczenia przyczyn hałasu oraz 

zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wzdłuż osiedla domków 

jednorodzinnych przy ulicy Armii Krajowej w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

23.05.2011r. 

5.2. rozpatrzenia możliwości ułożenia ponownego płytek chodnikowych na 

odcinku chodnika przy ul Armii Krajowej pomiędzy ulicą Bażantów. A ulicą 

Szarych Szeregów w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 26.05.2011r. 

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

Pietrasza, radnego Mariusza Skiby w sprawie możliwości usunięcia byłego 

pomnika żołnierzy Armii Czerwonej z Placu Wolności po powstaniu 

sprzyjających warunków politycznych. 

7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie: 

7.1. zamontowania lustra przy wjeździe z ulicy Okrąglica w Katowicach 

Podlesiu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 26.05.2011r.  

7.2. rozpatrzenia możliwości postawienia ławek przy Skwerze Błogosławionego 

St. Kubisty przy ulicy Migdałowców w Kostuchnie. 

7.3. naprawy płotu oraz uszkodzeń na elewacji budynku przy ul. Zaopusta w 

Katowicach Podlesiu oraz w sprawie przywrócenia znaków drogowych przy tej 

ulicy. 
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7.4. usunięcia wysypiska śmieci w lesie przy oczyszczalni ścieków w dzielnicy 

Podlesie. 

7.5. ponownego rozpatrzenia postawienia tablic informacyjnych w centrum 

miasta Katowice. 

7.6. remontu mostu przy ulicy Grota Roweckiego nad rzeką Mleczną w 

dzielnicy Zarzecze w Katowicach. 

8/ radnego Stefana Gierlotki  w sprawie skutecznego podjęcia działań dla 

rozwiązania problemu komunikacyjnego w Piotrowicach na Osiedlu 

Odrodzenia. 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. rozwiązania braku miejsc w przedszkolach w Katowicach. 

9.2. przyznania lokalu mieszkalnego i objęcie pomocą mieszkanki Katowic. 

9.3. podania ostatecznego terminu wprowadzenia zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego rejon Kościuszki Zgrzebnioka i Huberta 

9.4. remontu muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Katowicach. 

10/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie utworzenia dodatkowego oddziału w 

przedszkolu nr 91. 

11/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. remontu infrastruktury technicznej na ul. Mikołowskiej w Katowicach. 

11.2. remontu otoczenia Przedszkola nr 12 w Katowicach. 

11.3. przyznania lokalu mieszkalnego i objęcia pomocą niepełnej rodziny. 

12/ radnej Elżbiety Zacher w sprawie: 

12.1. drzew kasztanowca przy ul. Objazdowej. 

12.2. uporządkowania „targowiska“. 

12.3. taboru linii autobusowej nr 12. 

12.4. malowania MBP w Katowicach Filia nr 21. 

13/ radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

13.1. wiat przystankowych na trasie linii autobusowej 937. 

13.2. uwłaszczenia użytkowników wieczystych w mieście Katowice. 

13.3. przejęcia przez miasto Katowice stadionu „Kolejarz“. 

13.4. terenów nad rzeką Mleczną. 

14/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie rozważenia możliwości 

wymiany nawierzchni asfaltowej ul. Kołodzieja na zdegradowanych po zimie 

odcinkach. 

15/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie: 

15.1. rozpatrzenia możliwości doprowadzenia oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Saskiej za torami kolejowymi w dzielnicy Podlesie w Katowicach. 

15.2. uregulowania stanu prawnego części ulicy Sępiej w dzielnicy Piotrowice  

w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski, który przejął prowadzenie obrad 

sesji poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
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 rozłożenia na raty zaległości z tytułu rozliczenia wody na rzecz Polskiego 

Związku Niewidomych Koło w Katowicach. 

 czasowego zwolnienia z opłat za użytkowanie lokali przy ul. 3 Maja 36 w 

Katowicach. 

 rozwiązania problemu mieszkańców budynku przy ul. Wincentego Pola 

13 w Katowicach. 

 modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

2/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie organizacji ruchu drogowego na 

skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, 1 Maja, Granicznej i Dudy Gracza w 

Katowicach. 

3/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

3.1. uregulowania stanu dróg w okręgu Brynów Wschodni. 

3.2. wysypiska śmieci na terenie ogródków działkowych KOMBATANT. 

4/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1. wybudowania Placu Zabaw przy ulicy Wytapiaczy w Szopienicach-

Utymanie. 

4.2. wyburzenia chlewków przy ul. Chemicznej 1-3-5 w dzielnicy Szopienice-

Utymanie. 

4.3. wykonania remontu sceny muszli koncertowej w Parku pod Lipami w 

dzielnicy Giszowiec. 

4.4. wykonania prac remontowych w Miejskim Przedszkolu nr 91 przy ul. 

Adama w dzielnicy Giszowiec. 

4.5. trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w obrębie Placu Wyzwolenia w dzielnicy Nikiszowiec. 

4.6. usunięcia płyt azbestowych z budynku przy ulicy Gościnnej 7 a w dzielnicy 

Giszowiec. 

4.7. przekazania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNGA” w 

Użytkowanie terenu przy ul. Sosnowieckiej w Szopienicach. 

4.8. dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej, ul. Granicznej i ul. Francuskiej 

w Katowicach. 

5/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie zbadania możliwości stworzenia 

programu wspierającego usuwanie azbestu z budynków w Katowicach. 

6/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

6.1. ustawienia dodatkowych koszy na śmieci na Wełnowcu. 

6.2. odmalowania białych pasów drogowych na przejściu dla pieszych przy Pętli 

Słonecznej. 

6.3. przeprowadzenia remontu odcinka nawierzchni chodnika. 

6.4. wymiany wiaty przystankowej na Pętli. 

7/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

7.1. o podjęcie pilnych działań w sprawie przyłączenia posesji nr 433,437 i 439 

przy ul. Panewnickiej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 
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7.2. interwencji dla wyjaśnienia sytuacji mieszkaniowej jednego  

z mieszkańców, a dotyczącej groźby utraty przez niego mieszkania i pozostania 

bezdomnym. 

8/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie przeglądu i naprawy urządzeń 

ścieżek rowerowych mających przebieg przez dzielnicę Murki, w tym ścieżkę nr 

101. 

9/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

9.1. pozyskania partnerów prywatnych dla starań Katowic o Europejską Stolicę 

Kultury 2016. 

9.2. modelu funkcjonowania Katowickiego Systemu Serwisu SM ( KISS). 

 

Punkt 38 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Michał Jędrzejek złożył pisemne zapytanie w sprawie instalacji 

słoneczników przed budynkiem Parlamentu Europejskiego ( zapytanie w 

załączeniu ).  

 

Radna Bożena Rojewska złożyła pisemne zapytanie w sprawie uwłaszczenia 

nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Bocznej ( zapytanie w 

załączeniu).  

Ponadto Radna zapytała o trzy sprawy: 

1/ malowidło, które zostało stworzone na murach budynku znajdującego się 

przy ul. Drzymały 17. Wzbudza ono kontrowersje, bulwersuje oraz wywołuje 

protesty okolicznych mieszkańców. Ponieważ jest to pomysł Biura ESK,  Radna 

zapytała kto zatwierdził taki projekt, ile on kosztował oraz kiedy malowidło 

zostanie  zlikwidowane. 

2/ w nawiązaniu do swojej interpelacji dotyczącej hałasu związanego  

z modelami samolotów na Lotnisku Muchowiec, Radna zwróciła się z prośbą o 

interwencję miasta w tej sprawie, gdyż  odpowiedź, którą otrzymała jedynie 

potwierdza problem i w żaden sposób  nie wskazuje jego rozwiązania.  

3/ interwencję Ośrodka Pomocy Kryzysowej w sprawie mieszkanki Katowic, 

zamieszkałej przy ul. Kościuszki. Radna przychyla się do prośby o możliwość 

przesunięcia o miesiąc eksmisji z mieszkania. Poprosiła aby wziąć w tym 

przypadku pod uwagę sytuację materialną tej osoby, żyjącej z pomocy 

społecznej oraz fakt, że  jest ona niepełnosprawna. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o trzy sprawy: 

1/ w jakim czasie zostanie wykonany remont przystanku autobusowego 

znajdującego się przy cmentarzu w Panewnikach, na granicy z Kochłowicami. 

Radna poprosiła o przyspieszenie prac.  

2/ remontu przystanku autobusowego przy dworcu PKP w Ligocie, w okolicach 

sklepu „Biedronka”, filii PKO BP oraz Przychodni Zdrowia. Radna zwróciła 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606351.asx
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uwagę na to, że prace nie są realizowane, choć zabezpieczono środki na ten cel 

w budżecie. 

3/ utworzenie przystanku autobusowego, w okolicach wnioskowanych w 

poprzednim pytaniu Radnej, prowadzącego linię autobusową w przeciwną 

stronę do obecnie istniejącej, tzn. od strony Katowic w kierunku Panewnik.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o toalety w rejonie ulicy Mariackiej. 

Mieszkańcy skarżą się na to, iż podczas odbywających się tam imprez, 

zanieczyszczane są różne miejsca. W związku z tym Radny zapytał  w jaki 

sposób miasto rozwiąże ten problem ( niekoniecznie przez postawienie TOI 

TOI, które według Radnego nie są najlepszym rozwiązaniem). 

Ponadto Radny zapytał, czy w związku z organizowanymi w katowickim 

„Spodku” licznymi imprezami istnieje możliwość zwiększenia miejsc 

parkingowych dla samochodów np. poprzez przesunięcie znaku postoju przy 

znajdującym się obecnie postoju taksówek w rejonie al. Korfantego 60.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przy ulicy Mariackiej planuje 

się postawienie TOI TOI-ów.  

W temacie parkingów w okolicach „Spodka” miasto przygotowuje nowy układ 

parkingowy.  

Szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała o plac zabaw na terenie Podlesia. Przyznane 

zostały środki na ten cel, jednak dotychczas brak lokalizacji dla tej inwestycji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przyznała, że są zabezpieczone środki w 

budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej. Obecnie Rada Jednostki Pomocniczej ma 

wskazać lokalizację placu zabaw. Trwa pozyskiwanie terenu. 

Szczegóły sprawy Radna otrzyma na piśmie. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o trzy sprawy: 

1/ faktyczne otwarcie dla mieszkańców strefy aktywności rodzinnej, znajdującej 

się na Osiedlu Tysiąclecia, przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej, uroczyście 

otwartej w dniu 7 maja br. Aktualnie jest ona zamknięta dla mieszkańców. 

2/ remont dachu wiaty przystankowej, znajdującej się przy przystanku 

tramwajowym Dąb-Kościół. Brak tam obecnie osłony przed deszczem. 

3/ ewentualnego powstania boiska sportowego przy obecnie remontowanym 

Placu Alojzego Budnioka, w okolicach Osiedla Ducha w Dębie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi 

pisemnej.  

 

Radny Józef Zawadzki nawiązał do złożonej przez siebie interpelacji  

w sprawie podłączenia gazu w budynku wielorodzinnym, dotyczącej Senatora 
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RP. Radny zapytał dlaczego Pan Przewodniczący Rady wycofał tę interpelację  

i czy miał do tego prawo. Uważa, że jest to „ubezwłasnowolnienie Radnego”. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że pytanie nie jest na 

temat. Sprawa nie miała statutowych cech interpelacji i z tego powodu nie 

została jako interpelacja zakwalifikowana.  

Przewodniczący Rady dodał, że podobne wątpliwości ma do dzisiejszych 

interpelacji złożonych przez Pana Radnego Zawadzkiego. Stwierdził, że należy 

rozróżniać interes publiczny, który może być zawarty w interpelacjach, od 

interesu prywatnego.  

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że od dziewięciu lat składa interpelacje i nie 

było do nich żadnych zastrzeżeń. Teraz takie się pojawiły. 

Przewodniczący Arkadiusz Godlewski stwierdził, że może „ktoś zaczął czytać 

interpelacje”.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o problem licznych samochodów nauki 

jazdy manewrujących oraz parkujących w okolicach Osiedla Paderewskiego. 

Często, na co skarżą się mieszkańcy, są to samochody zarejestrowane poza 

miastem Katowice. Należy sądzić, że nie prowadzą one działalności na terenie 

miasta. Dobrze by było aby każdy działał na swoim terenie, zwłaszcza, że we 

wspomnianej okolicy jest ich znaczne nagromadzenie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawdzeniu podlega podmiot  

i miejsce odprowadzania przez niego podatków. Może być tak, że działalność 

gospodarcza zarejestrowana jest na terenie Katowic, a samochód zarejestrowany 

jest w miejscu zamieszkania instruktora jazdy, gdyż jest on jego właścicielem.  

Pani Wiceprezydent zobowiązała się zbadać sprawę. 

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał o dwie sprawy: 

1/ zniszczone ławki, z których nie mogą korzystać pacjenci Szpitala Miejskiego 

w Murckach  

2/ terminów i sposobu oczyszczania koszy przeznaczonych na psie odchody. 

Wydaje się, że kosze te powinny być zaopatrzone w stosowne worki. W porze 

letniej istnieje bowiem zagrożenie epidemiologiczne. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się zająć sprawą ławek wokół 

Szpitala w Murckach. Szczegóły zostaną zawarte w pisemnej odpowiedzi, 

podobnie jak w przypadku drugiego pytania.  

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał o samochody ciężarowe jeżdżące bez 

wymaganych tablic rejestracyjnych oraz ubezpieczenia drogowego. Zazwyczaj 

są to samochody prowadzące prace na budowach deweloperskich i 

przemieszczające się także po drogach publicznych.  Radny zapytał czy jest to 

zgodne z przepisami.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  zobowiązała się sprawę zbadać i zwrócić o 

wyjaśnienie do stosownych służb.  
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Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na istniejące zagrożenie dla 

osób postronnych, związane z realizacją boiska szkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 9. Radna zapytała kiedy teren ten zostanie ogrodzony oraz 

kiedy inwestycja zostanie zakończona. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się przekazać pisemną 

informację w tej sprawie.   

 

Radny Adam Warzecha nawiązał do pisma, które otrzymał wg rozdzielnika do 

wiadomości, dotyczącego sprawy poruszanej wcześniej przez Radnego 

Zawadzkiego. Zapytał czy w Urzędzie Miasta następuje weryfikacja zarzutów 

zawartych w w/w piśmie. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Urząd Miasta nie jest organem 

właściwym do rozpatrywania tego typu spraw. Nie nadaje się im biegu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do złożonej wraz z Przewodniczącym 

Rady Arkadiuszem Godlewskim interpelacji w sprawie zagrożenia likwidacją 

kortów tenisowych im. J. Jędrzejowskiej w Katowicach. Dotychczas brak 

konkretnej odpowiedzi w tej sprawie. Jedyną informacją jaką Radny otrzymał 

to, że wniosek został zarejestrowany. Sprawa jest niezwykle pilna.  

Radny raz jeszcze zaapelował  o zdecydowana opinię władz miasta w tej 

sprawie.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski uszczegółowił sprawę. 

Zaproponował aby jak najszybciej przygotować plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wspomnianego terenu. Tylko wówczas można zablokować 

dysponowanie tym terenem na cele inne niż sportowe.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  zobowiązała się przedstawić informację na 

temat wspomnianego terenu.  

 

Radna Barbara Wnęk w nawiązaniu do poruszanej na sesji sprawy interpelacji 

Radnego Zawadzkiego, dotyczącej Senatora RP, stwierdziła, że należałoby się 

zastanowić nad stworzeniem w Radzie Miasta Kodeksu Etyki Radnego. Każdy 

Radny jako osoba publiczna, wybrany przez mieszkańców musi czuć 

odpowiedzialność zarówno etyczną jak i moralną. Dodała, że należy oddzielać 

sprawy publiczne od prywatnych i chronić interes osób prywatnych. 

 

Radny Tomasz Maśnica w nawiązaniu do swojej interpelacji złożonej w dniu 

18 kwietnia br. dotyczącej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 

Urzędu Pocztowego znajdującego się przy ul. Słupskiej 1, zwrócił się z 

ponowną prośbą o przeanalizowanie sprawy.  

Kolejna sprawa poruszona przez Radnego dotyczy nawierzchni tartanowych, 

zniszczonych przez firmy remontowe przy Gimnazjum nr 18 i 23 w Katowicach 

Ligocie i Kostuchnie. Radny wniósł o przywrócenie tych terenów do stanu 

pierwotnego. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić wyjaśnień na piśmie.  
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Radny Józef Zawadzki w odniesieniu do wypowiedzi Radnej Wnęk, 

stwierdził, że Senator RP nie jest osobą prywatną, tylko publiczną. Z tego 

powodu nie przyjmuje żadnych sugestii o wycofaniu się ze sprawy. Dodał, że 

jest Radnym, wybranym przez mieszkańców. Uważa, że skoro są do niego 

zastrzeżenia, to należy sprawę skierować do sądu.  

 

Punkt  39 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski odczytał pisma:  

- prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ze 

skargi Katowickiego Holdingu Węglowego na uchwałę Rady Miasta Katowice 

dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, która zawiera:  Apel  nr 13 z dnia 

28 marca 2011r. w sprawie realizacji ustawowego wzrostu wynagrodzeń 

pielęgniarek i położnych oraz Apel nr 14 w sprawie zaopatrzenia pielęgniarek  

i położnych w odzież ochronną. 

Przewodniczący Arkadiusz Godlewski stwierdził, że zgłoszoną propozycją 

stworzenia Kodeksu Etyki Radnego zainteresuje Komisję Organizacyjną.  

 

Radna Barbara Wnęk przypomniała o projekcie uchwały dot. zwolnienia od 

podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945r., w których 

dokonano remontu elewacji. Został on złożony u Przewodniczącego Rady 

Miasta w dniu 27 maja 2011r. Częściowo jego treść pokrywa się z treścią dwóch 

podobnych projektów uchwał zaproponowanych przez Pana Prezydenta. Radna 

zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie sprawy i wybór najlepszego 

rozwiązania z przedstawionych Radzie w tej sprawie projektów uchwał.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie trzy projekty zostały 

skierowane do Komisji Infrastruktury i Środowiska i tam będą podlegać 

opiniowaniu.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 15.45 zamknął  obrady X sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                           

                                                             Prowadzący obrady: 
Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                            Rady Miasta Katowice 

Beata Musiał                                 

                                                                             Arkadiusz Godlewski  

                                                                          

                                                                            Wiceprzewodnicząca  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

                                                                                 Ewa Kołodziej  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606423.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/9/1307606502.asx

