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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  22 czerwca 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.15 

Numery podjętych uchwał: XI/165/11 – XI/194/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski   

Sekretarze sesji: Radna Elżbieta Zacher i  Radny Józef Zawadzki  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Jerzy Forajter                              

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2010 r. 

Nr 3 Opinia Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 

2010r. 

Nr 4 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium za 2010 r. 

Nr 5 Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” do wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2010r.  

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radna nieobecna – Daria Kosmala  
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Porządek obrad XI  sesji Rady Miasta Katowice 

wraz  z zaproponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z X  sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Rozpatrzenie: 

a) sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2010 r.  

b) sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2010 r.  

c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Miasta Katowice za rok 2010.  

d) opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. (PU-186/11). 

e) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2010. (PU-124/11). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach 

w 2010 r. ( PU-139/11).  

9. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok oraz 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 

2010 rok ( PU-125/11).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 r.  

( PU-184/11). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Centrum 

Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach ( PU-176/11).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Instytucji Promocji 

i Upowszechniania Muzyki „Silesia” ( PU-188/11).  

13. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Promocji i Upowszechniania 

Muzyki  „Silesia” ( PU-156/11). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie 

Miasta Katowice ( PU-181/11).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011-2015 ( PU-185/11).  

15a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla  

        zaopiniowania  zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu  

        Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na  

       kadencję 2012-2015. ( PU-189/11).  
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15b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego 

        Rady Miasta Katowice   do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

        Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu  

        Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na  

       kadencję 2012-2015. ( PU-190/11).  

15c/ 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-191/11). 

15d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji  

        kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 10 w Katowicach. ( PU-193/11).  

15e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania  

        z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice na lata  

       2009-2010. ( PU-194/11). 

15f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana  

        Sławomira Kani do usunięcia naruszenia prawa. ( PU-195/11).   

15g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania  

        nazwy  ulicy w Katowicach „Trasa imienia Nikodema i Józefa Renców”.  

        ( PU-196/11).  

15h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy wiaduktowi 

       położonemu na terenie miasta Katowice „Estakada Orląt Lwowskich”.  

      (PU-197/11).  

15i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  

       Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki  i Francuskiej, w obszarze  

      fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK  

      „Wujek”. ( PU-199/11).  

15j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obszarze  

       fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.   

       KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul.  

       Ligockiej i torów PKP ( teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka ( teren nr 2),  

      ul. Kormoranów ( teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej ( teren nr 4) w  

     Katowicach. ( PU-200/11).   

15k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia: miejscowego  

        planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie  

       ulicy Obroki w Katowicach. ( PU-201/11).  

15l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

       zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia  

       w Katowicach. ( PU-202/11).  

15ł/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

        miasta Katowice miasta Katowice na 2011 rok. ( PU-203/11).  

15m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  

         Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035. ( PU-204/11).  

15n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od  
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        przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości  

       zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276  

      z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej  

      przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach. ( PU-205/11). 

15o/Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

       zadań realizowanych w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu  

      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (  PU-207/11). 

15p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia dwóch pojazdów na  

        własność miasta Katowice. ( PU-208/11).   

15r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  

       uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego  

      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

      w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń  

      zdrowotnych. ( PU-209/11).   

15s/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu  

       uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu  

      Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Cieszynie. ( PU-210/11).  

16. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skarga Pana LeBu na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach (PU-183/11).  

- skarga Pana WłSt na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta 

Miasta Katowice ( PU-187/11).  

-wniosek Pani Ai M o wyrażenie zgody przez Gminę Katowice na 

przeprowadzenie dochodzenia sprawy o sygn. akt II C 320/08 poza 

Województwem Śląskim ( Kraków, Warszawa dostępny dojazd). ( PU-

192/11).  

17. Interpelacje radnych. 

18. Zapytania radnych. 

19. Komunikaty i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  otworzył  obrady XI  sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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

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.  

Powitał również obecne na sesji Rady Miasta: Posłankę na Sejm RP Panią Marię 

Nowak oraz przybyłą w imieniu Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Kutza 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309940588.asx
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Panią Krystynę Klaczkowską.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/  Elżbietę Zacher  

2/  Józefa Zawadzkiego 

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania,  przy 22 głosach  „za”  na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Elżbieta Zacher i Józef Zawadzki.  

( 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 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z X  

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 X sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 30.05.2011r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że uzupełnienie 

porządku obrad zostanie omówione po punkcie 15 h/ porządku obrad, po którym 

planuje ogłosić przerwę w obradach sesji.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309940714.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308910643.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309940796.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308910716.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309940956.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308910820.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941076.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941213.asx
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Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 27 maja do 20 czerwca 2011r.           

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

Prezydent podziękował wszystkim za wsparcie udzielone dla starań Katowic  

o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wyraził żal, że Katowicom nie udało się 

odnieść zwycięstwa, ale jednocześnie zapewnił, iż zaplanowane projekty będą 

kontynuowane.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie:  

a/ sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2010 r. 

b/ sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2010 r. 

c/ opinii i raportu biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Miasta Katowice za rok 2010. 

d/ opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. (PU-186/11). 

e/  informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego   

     dotyczącej roku budżetowego 2010. (PU-124/11).    < zapis AV> 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni  otrzymali  stosowne materiały 
do omawianego porządku obrad w ustawowo określonym terminie.  
Z  materiałami tymi zapoznały się również wszystkie komisje branżowe.  

  

a) Sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2010 r. 

Prezydenta Miasta Piotr Uszok przedstawił sprawozdanie, stanowiące zał. nr 

2 do protokołu.  

Brak uwag i pytań ze strony Radnych.  

 

b) Sprawozdanie  finansowe  Miasta Katowice za rok 2010 r. 

Prezydent Miasta  przedstawił sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem  

omówionym w poprzednim punkcie porządku obrad..  

Brak uwag i pytań ze strony Radnych.  

 

c) Opinia  i  raport  biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2010. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy Państwo Radni otrzymali 

opinię i raport biegłego rewidenta z badanego rocznego sprawozdania 

finansowego Miasta Katowice za rok 2010. ( druk sesyjny PU-186/11). 

Brak uwag i pytań ze strony Radnych.  

 

d) Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. (PU-186/11). 

Prowadzący obrady poinformował, że otrzymał uchwałę Nr 4100/II/47/2011  

z dnia 11 kwietnia 2011r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941337.asx
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Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.  

( Opinia RIO - pozytywna).  

 

e) Informacja  Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia 

komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2010. (PU-124/11). 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali informację,   

a następnie jej aktualizację przy piśmie z dnia 3 czerwca 2011r. ( druk sesyjny 

PU-124/11 i aktualizacja do tego samego numeru sesyjnego).  

Brak uwag i pytań ze strony Radnych.  

 
Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach 

w 2010 r. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-139/11. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uzyskał pozytywne opinie 

wszystkich stałych komisji Rady Miasta Katowice.    

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/165/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2010 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

miasta Katowice za 2010 rok. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr PU-125/11 oraz autopoprawkę do projektu uchwały o tym 

samym druku sesyjnym.  

Projekt uzyskał pozytywne opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice.  

Radni otrzymali również w ustawowym terminie sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto pełni funkcję 

organu tworzącego za 2010r., które rozpatrywane było przez Komisje Rady 

Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010r.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Witold Witkowicz  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do wykonania budżetu miasta Katowice za 2010r. 

wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta 

Katowice absolutorium  za 2010 r., stanowiące zał. nr 3  i 4 do protokołu.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941446.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309258844
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308910938.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941557.asx
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Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej Pan Adam 

Warzecha przedstawił opinię do wykonania budżetu miasta Katowice za 2010r.  

Stwierdził, że Klub „PO” zaniepokojony jest rosnącym tempem wydatków 

bieżących oraz niezadowalającym sposobem wydatkowania i realizacji 

inwestycji w mieście.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” Pan 

Jerzy Dolinkiewicz  przedstawił opinię do wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2010r., stanowiącą zał. nr 5 do protokołu.   

 
Radny  Piotr Pietrasz w imieniu grupy Radnych wybranych z listy „Prawa  

i Sprawiedliwości” stwierdził, że Prezydent Miasta realizował budżet  

w określonej sytuacji gospodarczej i politycznej.  

Stwierdził, że Radni z „Prawa i Sprawiedliwości” będą głosować za przyjęciem 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok oraz 

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2010 rok, jak 

również za udzieleniem Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 r.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2010 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2010 rok została podjęta 

większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 głosach 

„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/166/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2010 r. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-184/11.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  

w dniu 14.06.2011r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta 

Katowice za 2010r. i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Katowice  

o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2010r.  

Ponadto poinformował,  że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  

uchwałą II Składu Orzekającego Nr 4100/II/81/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. 

wydała pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2010r.   

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

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309253751
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911051.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941648.asx
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projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 r. została podjęta  bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady Miasta Katowice, przy 16 

głosach „za”, braku sprzeciwu i 11 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/167/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Miasta Katowice podziękował wszystkim za udzielenie 

absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 r.  

 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-176/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/168/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-188/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XI/169/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Promocji i 

Upowszechniania Muzyki  „Silesia”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-156/11. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309253934
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911131.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941856.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309777402
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911220.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309941955.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254224
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911678.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942038.asx
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XI/170/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 

działających na terenie Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-181/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/171/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-185/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/172/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu 

dla zaopiniowania  zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach  na  

kadencję 2012-2015. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-189/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Prezydent Miasta Katowice do składu 

Zespołu oddelegował trzech pracowników Biura Rady Miasta, tj.: 

- Macieja Gogullę 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254307
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911785.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942126.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309341042
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308911885.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942226.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254380
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308912472.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942327.asx
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- Rafała Dłubaka  

- Beatę Musiał  

Zaproponował, aby skład ten uzupełnić o czterech Radnych Rady Miasta 

Katowice, z których wybrany zostanie również Przewodniczący  

i Wiceprzewodniczący Zespołu.  

Klub „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” zaproponował do składu Zespołu: 

Radnego Marka Chmielińskiego  jako Przewodniczącego Zespołu oraz Radną 

Krystynę Panek.   

Wymienieni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Adam Warzecha w imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” 

zgłosił: Radnego Tomasza Szpyrkę  jako Wiceprzewodniczącego Zespołu oraz 

Radną Ewę Kołodziej.  

Wymienieni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XI/173/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia 

Przewodniczącego  Rady Miasta Katowice   do zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji  

o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do 

Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2012-2015. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-190/11. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XI/174/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15c/ 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”.  < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-191/11. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254478
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308912624.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942426.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254787
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308912758.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942526.asx
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Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą Klubu Radnych „PO” i uwzględnia sugestie zawarte w piśmie 

Pana Prezydenta z dnia 27.05.2011r. oraz uzgodnienia Komisji Edukacji z dnia 

6.06.2011r. Projekt uchwały został poddany konsultacji na platformie 

konsultacji społecznych Urzędu Miasta Katowice.  

 

Radna Magdalena Wieczorek przypomniała, że uchwała w sprawie 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus” została podjęta jesienią ubiegłego roku. Obecny projekt został 

poprawiony i  uwzględnia  zgłoszone  przez Nadzór Prawny Wojewody 

Śląskiego uwagi. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał czy projekt uchwały konsumuje także uwagi 

Prezydenta Miasta Katowice, gdyż brak na nim podpisu Wydziału Prawnego 

Urzędu Miasta. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła, że tak. Strona prezydencka 

przygotowała identyczny projekt uchwały w tej sprawie. Nie zostały zgłoszone 

do niego żadne uwagi podczas  przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

 
Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/175/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15d/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 10  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-193/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały. 

 
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przygotowano projekt uchwały bez 

podania konkretnej propozycji decyzji (na „tak” lub „nie”).  

 

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Anna Łuczak 

przypomniała, że decyzja w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry  

w budynku przy ul. Dworcowej została odroczona w trakcie poprzedniej sesji, 

gdyż właściciel posesji, w której miało być zlokalizowane kasyno gry przy ulicy 

Dworcowej 10, tzn. Holding Liwa Sp z o.o. odmówił poprzedniemu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309340910
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308913331.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942781.asx
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wnioskodawcy, czyli Casinos Poland Sp. z o.o. lokalizacji kasyna w swoim 

budynku.  

O wspomnianą lokalizacje wystąpiła obecnie Spółka Bingo Centrum, która 

dostała wstępną promesę z Holdingu Liwa. 

W obecnym stanie prawnym w mieście Katowice mogą, przy obecnej ilości 

mieszkańców, funkcjonować dwa kasyna gry. Kończy się koncesja na kasyno 

gry w Novotelu Rondo Katowice, stąd też liczne podmioty zajmujące się tego 

typu działalnością występują do Rady Miasta o wydanie opinii odnośnie 

lokalizacji kasyna gry, m.in. przy ul. Mielęckiego, czy też przy ul. Dworcowej. 

Ostateczną decyzję o wydaniu koncesji podejmuje Minister Finansów, niemniej 

jednym z jej elementów jest opinia wyrażona przez Radę Miasta Katowice.  

Proponuje się wydanie pozytywnej opinii do lokalizacji kasyna gry przy ulicy 

Dworcowej 10. 

 

Radna Barbara Wnęk zaproponowała aby głosować za „pozytywnym” 

zaopiniowaniem lokalizacji. Argumentowała, że jeżeli takie rozwiązanie nie 

zostanie zaakceptowane w wyniku negatywnego głosowania Rady Miasta, to 

automatycznie opinia Rady w sprawie  będzie „negatywna” co do lokalizacji 

kasyna. 

 

Przewodniczący Rady skorygował wypowiedź Pani Radnej Wnęk, twierdząc, 

że w takim przypadku uchwała jedynie nie zostanie podjęta, co nie będzie 

równoznaczne z negatywną opinią do lokalizacji.  

 

Radna Barbara Wnęk złożyła wniosek o „pozytywną” lokalizację. 

 

Radny Jerzy Forajter poparł wniosek aby przegłosować projekt uchwały  

z zapisem „pozytywnie zaopiniować” lokalizację kasyna gry w budynku przy ul. 

Dworcowej 10 w Katowicach. Jeżeli projekt uchwały nie uzyska wymaganej 

większości głosów, wówczas będzie można złożyć wniosek o zapis „negatywnie 

zaopiniować” lokalizację kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 10.  

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych zgłoszeń, zaproponował aby § 1 

projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Pozytywnie zaopiniować lokalizację 

kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 10 w Katowicach dla Bingo 

Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ordona 7”. 

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

zaproponowanym brzmieniu. 
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 11 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/176/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254863
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308913460.pdf
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Punkt 15e/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 

Katowice na lata 2009-2010. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-194/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

nie opiniowała projektu uchwały. 

 
Wiceprezydent Marcin Krupa poinformował, że sprawozdanie zostało 

przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja sporządzona 

została na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców zajmujących się 

obrotem odpadami w mieście oraz uzupełniona o informacje pozyskane  

z danych wojewódzkich w stosunku do tych podmiotów, które stosowne 

zezwolenia na obrót odpadami uzyskały od Wojewody Śląskiego. 

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku  

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/177/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Punkt 15f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania Pana SłK do usunięcia naruszenia prawa. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-195/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/178/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Katowicach „Trasa imienia Nikodema  

i Józefa Renców”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-196/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309942894.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309254964
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308913642.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943007.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309255305
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308913898.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943132.asx
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projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Stefan Gierlotka  zapytał kim byli patroni – Nikodem i Józef  

Rencowie. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. Nazw Ulic  

i  Placów wyjaśnił, że  Nikodem i Józef  Rencowie byli uczestnikami cywilnej 

obrony Katowic w 1939r. Organizowali tę obronę w rejonie Parku Kościuszki 

Zostali rozstrzelani w okolicach ulicy Zamkowej, gdzie obecnie znajduje się 

płyta pamiątkowa. 

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał jakie były ich powiązania rodzinne.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz wyjaśnił, że był to ojciec i syn. 

 

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/179/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

wiaduktowi położonemu na terenie miasta Katowice „Estakada Orląt 

Lwowskich”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-197/11. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 
Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/180/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Katowicach z 21 czerwca 2011r. 

zawierające prośbę o rozważenie możliwości zabrania głosu na sesji przez 

Prezesa Zarządu.  

Prezes Zarządu Oddziału TMLiKP-W Pan S G podziękował za podjęcie 

uchwały. Stwierdził, że nowa nazwa posiada nie tylko znaczenie lokalne i 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309340793
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308914064.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943247.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309340613
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308914176.pdf
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kresowe ale jest autentyczna, posiada wartość dydaktyczną dla historyków i co 

najważniejsze  niesie ważne przesłanie moralne, sławiąc poświęcenie dla dobra 

wspólnego. Przesłanie to jest zawsze aktualne, także „tu  

i teraz”. Kształtuje właściwe postawy również wśród dzisiejszej młodzieży.  

 

O godz. 12.30 Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach sesji.  

O godz. 13.30 wznowiono obrady.  < 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 15i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki  i 

Francuskiej, w obszarze  fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu 

Węglowego KWK  „Wujek”. ( PU-199/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 15j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w  obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A.  KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny 

położone w rejonie: ul.  Ligockiej i torów PKP ( teren nr 1), ul. Załęskiej i 

Szadoka ( teren nr 2),  ul. Kormoranów ( teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej  

( teren nr 4) w Katowicach. ( PU-200/11).   

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 15k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy Obroki w Katowicach. ( PU-201/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 15l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla 

Tysiąclecia w Katowicach. ( PU-202/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 15ł/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice miasta Katowice na 2011 rok. ( PU-

203/11).  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943435.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915330.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915438.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915528.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915702.pdf
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ dopisaniu punktu 15m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

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

204/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ dopisaniu punktu 15n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat 

nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej przez 

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach. ( PU-205/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

8/ dopisaniu punktu 15o/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2011r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (  PU-207/11). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

9/ dopisaniu punktu 15p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia 

dwóch pojazdów na własność miasta Katowice. ( PU-208/11).   

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

10/ dopisaniu punktu 15r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. ( PU-209/11).   

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

11/ dopisaniu punktu 15s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu  uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Cieszynie. ( PU-

210/11). 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915818.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308915915.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916012.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916117.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916206.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916316.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916405.pdf
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Punkt 15i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki  i Francuskiej, w 

obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego 

KWK„Wujek”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-199/11. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, ze obszar opracowania jest planem terenu górniczego  

w rozumieniu art. 53 ust. 1 Prawa Geologicznego i Górniczego. Dla części 

terenów górniczych uchwałą Rady Miasta Katowice z 2004r. odstąpiono od 

obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ale obowiązek ten pozostał dla fragmentu terenu, zlokalizowanego  

w południowo-zachodniej części planu, w rejonie stadionu Akademii 

Wychowania Fizycznego.  

Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego obejmującego Korty Tenisowe 

im. Jadwigi Jędrzejowskiej przy ul. Astrów, celem przeznaczenia tego terenu na 

cele sportu, zwrócili się Radni Miasta Katowice oraz Stowarzyszenie Kortów 

im. Jadwigi Jędrzejowskiej. Wnioski o zabezpieczenie i utrwalenie w planie 

charakteru terenu kortów zgodnie z ich dotychczasowym, wieloletnim 

zagospodarowaniem, uzasadniono utrwaloną  tradycją miejsca i powiązaniem z 

sąsiadującym obiektem sportowym – stadionem Akademii Wychowania 

Fizycznego.  

Po przeprowadzonej analizie dotyczącej zasadności przystąpienia do 

sporządzenia planu uznano za zasadne objęcie granicami przystąpienia nie tylko 

wnioskowanego terenu, ale całego obszaru południowej części Śródmieścia 

Katowic pomiędzy ulicami Kościuszki i Francuską, w celu ustalenia 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla fragmentu miasta wyróżniającego 

się szczególnymi walorami kulturowymi. W granice planu włączone zostały 

obiekty o wartościach zabytkowych, tj. Gmach Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Archikatedra Chrystusa Króla oraz wille przy ul. Bratków. O 

objęcie tej części miasta planem miejscowym wnioskował Miejski Konserwator 

Zabytków.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że niepokoi fakt, iż ochrona 

istniejących obiektów sportowych, w tym kortów tenisowych zostanie 

zabezpieczona planem tylko przez okres dziewięciu  miesięcy. Zwrócił uwagę 

na to, iż kiedyś Katowice szczyciły się ilością 100 kortów tenisowych, podczas 

gdy obecnie jest ich tylko 30.  

 
Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943546.asx
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/Uchwała nr XI/181/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  

obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. 

Ligockiej i torów PKP ( teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka ( teren nr 2), ul. 

Kormoranów ( teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej  

( teren nr 4) w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-200/11. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że projekt uchwały stanowi realizację wniosków 

inwestorów. Planuje się na nim głównie rozbudowę funkcji usług, w tym 

budowę nowego obiektu w ramach Parku Naukowo-Technologicznego przez 

Spółkę Euro-Centrum Sp. z o.o. Kolejne przeznaczenia terenu to propozycja 

rozwinięcia i poszerzenia prowadzonej od lat działalności usługowej przez firmę 

kosmetyczną. Ponadto planowana jest także rozbudowa budynku usługowego- 

salonu samochodowego „Skoda”, poprzez poszerzenie powierzchni 

ekspozycyjnej istniejącego salonu. 

 
Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XI/182/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulicy Obroki w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-201/11. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje obszar przekształceń Kopalni 

„Kleofas”. Przewiduje się na nim rozwój funkcji usługowych oraz 

produkcyjnych ( nie uciążliwych), zachowanie obecnej funkcji mieszkaniowej,  

a część terenu przeznaczona zostanie  pod rekreację i zieleń.  

Mieszkańcy części mieszkaniowej zgłosili wiele uwag dotyczących zwiększenia 

uciążliwości obsługi komunikacyjnej terenu, co znacznie pogorszyłoby ich 

warunki zamieszkania. W związku z tym nastąpiły trzykrotne publiczne 

wyłożenia planu zagospodarowania terenu. W ich wyniku uwzględniono 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309255449
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916535.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943642.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309255515
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916669.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943729.asx
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wnioski mieszkańców i zaproponowano nową obsługę komunikacyjną 

wspomnianego terenu poprzez zaplanowanie nowego przebiegu drogi od strony 

ul Wiśniowej, odciążając całkowicie ulicę Obroki. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał czy plan w jakiś sposób 

„dotyka” koncepcyjnie projektowanej drogi łączącej Autostradę A-1  

w Piekarach Śląskich z autostradą A-4 poprzez przyległy teren do Stadionu 

Śląskiego, następnie do DTŚ-ki oraz prowadząc dalej na południe Katowic. 

Taka koncepcja została bowiem wpisana w Strategię Województwa Śląskiego, 

znajduje się także w dokumentach miasta Katowice oraz w porozumieniach 

podpisanych pomiędzy miastami: Katowice, Chorzów i Bytom. „Jak się mają 

wspomniane uzgodnienia do zapisów zaproponowanego planu”.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że planowana droga nie przechodzi przez obszar 

planowanego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/183/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla 

Tysiąclecia w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-202/11. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że projekt uchwały obejmuje obszar Osiedla Tysiąclecia  

z wyłączeniem części centralnej, która posiada obowiązujący plan 

zagospodarowania przestrzennego uchwalony kilka miesięcy temu. Celem tego 

planu jest ochrona Osiedla przed dogęszczeniem i wprowadzeniem nowej 

zabudowy na terenach należących do miasta oraz tych, które nie zostały jeszcze 

sprzedane przez Spółdzielnię Mieszkaniową nowym nabywcom. Ponadto 

planuje się zachowanie funkcji istniejącej zieleni. Terenem planowanym do 

rozbudowy osiedla jest teren zlokalizowany w okolicach ulicy Brackiej. Ma być 

on przeznaczony na cele usługowe, ograniczeniu ma podlegać możliwość  

rozbudowy drobnych kiosków. Na przedmiotowym terenie dopuszczono 

możliwość realizacji miejsc parkingowych w okolicy oczyszczalni ścieków. 

Obszary po byłej bazie Spółdzielni Mieszkaniowej dopuszczone zostały dla 

celów usługowych. W części południowej, przy centrum handlowym „Auchan” 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309340496
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916766.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309943830.asx
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istnieje możliwość rozbudowy. Kubatura istniejących parkingów może zostać 

zamieniona na obiekt usługowy (w granicach do 2 tys. metrów  kwadratowych 

powierzchni sprzedaży).  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że na Osiedlu Tysiąclecia szczególnie w 

soboty i niedziele dotkliwie występuje problem parkingowy, kiedy to przyjezdni 

zajmują większość miejsc do parkowania. 

Radna zapytała „dlaczego centralny teren Osiedla został wyłączony z planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego inwestorzy otrzymali zgodę na 

budowę nowych budynków. W którym roku podjęto decyzję o warunkach 

zabudowy i o tym, że teren nie zostanie objęty planem”. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że tereny przy ulicy Chorzowskiej, które pierwotnie były 

przeznaczone pod funkcje zieleni, były chronione ogólnym zapisem planu.  

W momencie, kiedy plan ten przestał obowiązywać, nowi właściciele terenów 

wystąpili o decyzję o warunkach zabudowy, którą uzyskali. W międzyczasie 

dokonywano zmian wspomnianego ogólnego planu pod kątem możliwości 

zlokalizowania na tym terenie stacji paliw, co nie uzyskało akceptacji 

mieszkańców. Ostatecznie odstąpiono od sporządzania planu. Wspomniany 

teren zlokalizowany jest na użytkach budowlanych, w związku z tym Wydział 

Budownictwa nie miał możliwości odmówić decyzji o warunkach zabudowy 

ewentualnym  inwestorom, czego skutkiem było uzyskanie przez nich 

pozwolenia na budowę. Opinia prawna Urzędu Miasta wyrażona w sprawie 

ochrony terenów zielonych, sugerowała, że decyzja chroniąca takie tereny 

wiązałaby się z ewentualnymi roszczeniami do gminy  

o odszkodowania. Miasto nie utrwalało więc planem zagospodarowania 

przestrzennego wydanych już wcześniej decyzji budowlanych.  

 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że sprawa wiąże się  

z brakiem władztwa planistycznego gminy. W momencie kiedy przestał 

obowiązywać „stary” ogólny plan zagospodarowania przestrzennego należało 

natychmiast przystąpić do „nowego” planu. Ponieważ tego nie zrobiono „sprytni 

przedsiębiorcy kupili działki i wystąpili o wz”. Gmina zaniechała w tym 

przypadku ochrony planistycznej.  
 
Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że chciała aby publicznie zostało to 

powiedziane. „Efekt jest taki, że stoją puste budynki przy ulicy Chorzowskiej 

zasłaniające mieszkańcom widok na Park Chorzowski. „Dziękuję bardzo miastu, 

że tak się stało”.  
 
Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie 
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sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/184/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-203/11. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, że zmiany dotyczą m.in. 

zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań wypłaconych miastu przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte 

lokalizacją rozbudowy węzła „Murckowska” w ciągu autostrady A-4 na 

podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i Ministra Infrastruktury, wpływów 

planistycznych, wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład 

Targowisk Miejskich, wpływów uzyskanych przez szkoły w związku  

z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, dochodów 

uzyskanych przez MOSiR w związku z uruchomieniem basenu przy obiekcie 

„Spodek”, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji celowej  

z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu „Nauka drogą do 

sukcesu na Śląsku 2010/2011”.  Środki finansowe zmniejszone zostały  

z powodu projektów unijnych lub zmiany źródła finansowania, w celu 

zbilansowania budżetu. Pozostałe zmiany budżetu oraz w budżecie zawarte 

zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

Radny Jerzy Forajter zwrócił uwagę, że w zwiększeniu przychodów zapisany 

został kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy. Punkt ten nie został wprowadzony 

do porządku obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym Radny zapytał czy można 

procedować nad takim zapisem dokumentu skoro nie ma drugiego projektu 

dotyczącego sprawy.  

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, że jest to jedynie ewentualne 

przyzwolenie ze strony Rady Miasta. Poprzedni zapis określał takie  

dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie poszukuje się 

takiego dofinansowania w Banku Rozwoju Rady Europy. Wprowadzono go dla 

porządku. Nie ma on mocy sprawczej w zakresie dalszych zadań. 

 

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XI/185/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309340283
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308916873.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309944345.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309255622
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917045.pdf
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Punkt 15m/ 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-204/11. 

 
Skarbnik Miasta Danuta Kamińska stwierdziła, że projekt uchwały stanowi 

konsumpcję poprzedniej uchwały dotyczącej zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2011r. Nastąpiło zwiększenie limitów na realizację 

poszczególnych zadań objętych WPF. 

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.   

/Uchwała nr XI/186/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie 

od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat 

nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

276 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-

wychowawczej przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-205/11. 

 

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że budynek, w którym obecnie mieści 

się Szkoła „Omega” planowany jest pod rozbiórkę, a teren ma zostać  

przeznaczony na inne cele.  

 

Wobec braku pytań ze strony Radych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/187/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15o/ Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2011r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-207/11. 

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309944868.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309256112
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917121.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309944991.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309256197
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917210.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309945081.asx
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Trzęsimiech wyjaśniła, że przyznane  środki zostaną przeznaczone głównie na 

turnusy rehabilitacyjne oraz usuwanie barier architektonicznych. Powiatowa 

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała te propozycje.  

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/188/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia dwóch 

pojazdów na własność miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-208/11. 

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/189/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-209/11. 

 

Wiceprezydent Marcin Krupa przypomniał, że projekt uchwały stanowi 

standardową procedurę opiniowania projektu uchwały gminy, w której SP  

ZOZ-ach leczeni są także pacjenci z Katowic. 

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/190/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia 

Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Cieszynie. < zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309256258
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917293.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309945178.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309256316
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917395.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946374.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309256426
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917505.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946471.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-210/11. 

 

Wiceprezydent Marcin Krupa stwierdził, że sprawa jest analogiczna do 

uchwały podjętej w poprzednim punkcie porządku obrad sesji. 

 

Wobec braku pytań ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu  i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XI/191/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 16 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana LeBuna działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-183/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie,  przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/192/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana WłStona 

nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-187/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/193/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16b/ Rozpatrzenie wniosku Pani Al M o wyrażenie zgody przez 

Gminę Katowice na przeprowadzenie dochodzenia sprawy o sygn. akt II C 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309258503
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917620.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946840.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946840.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309259197
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308917983.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946915.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309946915.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309259447
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308918346.pdf


 

 

 26 

320/08 poza Województwem Śląskim ( Kraków, Warszawa dostępny 

dojazd). < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-192/11. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XI/194/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Interpelacje . < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie X sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. rozłożenia na raty zaległości z tytułu rozliczenia wody na rzecz Polskiego 

Związku Niewidomych Koło w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 08.06.2011r. 

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

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 09.06.2011r. 

1.3. rozwiązania problemu mieszkańców budynku przy ul. Wincentego Pola 

13 w Katowicach. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

10.06.2011r. 

1.4. modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.06.2011r. 

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. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.06.2011r.  

3.2. wysypiska śmieci na terenie ogródków działkowych KOMBATANT. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

15.06.2011r. 

4/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309947012.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1309259815
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/6/24/1308918476.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309947727.asx
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4.1. wybudowania Placu Zabaw przy ulicy Wytapiaczy w Szopienicach-

Utymanie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 17.06.2011r.  

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

Utymanie. 

Odpowiedź  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej z 17.06.2011r,.  

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

dzielnicy Giszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 17.06.2011r.  

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. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

08.06.2011r. 

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

Giszowiec. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.06.2011r. 

4.7. przekazania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNGA” w 

użytkowanie terenu przy ul. Sosnowieckiej w Szopienicach. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z 20.06.2011r.  

4.8. dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

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

w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.06.2011r. 

5/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie zbadania możliwości stworzenia 

programu wspierającego usuwanie azbestu z budynków w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.06.2011r. 

6/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

6.1. ustawienia dodatkowych koszy na śmieci na Wełnowcu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 15.06.2011r. 

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

Słonecznej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.06.2011r. 

6.3. przeprowadzenia remontu odcinka nawierzchni chodnika. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.06.2011r. 

6.4. wymiany wiaty przystankowej na Pętli. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.06.2011r.  
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7/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie podjęcia pilnych działań w 

sprawie przyłączenia posesji nr 433,437 i 439 przy ul. Panewnickiej do 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 

8/ Radnej Stanisławy Wermińskiej i Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie 

interwencji dla wyjaśnienia sytuacji mieszkaniowej jednego  

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

bezdomnym. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.06.2011r 

9/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie przeglądu i naprawy urządzeń 

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

101. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.06.2011r. 

10/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

10.1. pozyskania partnerów prywatnych dla starań Katowic o Europejską Stolicę 

Kultury 2016. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.06.2011r. 

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

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga z 17.06.2011r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie: 

1.1. utrzymania czystości ulic w pobliżu prowadzonych  prac  budowlanych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga  z  17.06.2011r.  

1.2. zapobiegania powodzi rzeki Mlecznej w Piotrowicach na ul. Wojska 

Polskiego. 

2/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie wybudowania placu zabaw przy ul. 

Daszyńskiego w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.06.2011r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia 13.06.2011r. 

3/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

3.1. skrzyżowania ul. Bocheńskiego i Gliwickiej. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 21.06.2011r.  

3.2. mieszkań komunalnych w Katowicach. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Janusza Waląga  z  20.06.2011r.  

4/ Radnego Stanisława Włocha w sprawie:  

4.1. zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańcom ulic Franciszkańskiej i 

sąsiednich w dniach działalności Klubu Kwadraty. 

4.2. remontu ulicy Piotrowickiej w Katowicach Ligocie. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 16.06.2011r.  

4.3. remontu części ulicy Huculskiej w Katowicach Ligocie. 
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5/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie:  

5.1. hałasu w godzinach nocnych na ul. Gliwickiej. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.06.2011r. 

5.2. podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 66 im. J. 

Korczaka. 

5.3. remontu schodów w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach. 

5.4. poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Tysiąclecia. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta  Janusza Waląga  z  20.06.2011r.  

6/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

6.1. poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Tysiąclecia. 

6.2. wyrażenia zgody na zwiększenie liczby podopiecznych Klubu „Szansa dla 

każdego“. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.06.2011r.  

6.3. wydania decyzji i zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie 

placów zabaw na osiedlu Centrum, Rolna i Zadole w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.06.2011r. 

6.4. braku ofert pracy dla młodych wykształconych ludzi, mieszkańców 

Katowic. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.06.2011r. 

7/ radnego Stefana Gierlotka w sprawie uporządkowania ul. Tunelowej w 

Piotrowicach. 

8/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

8.1. oświetlenia pomiędzy ulicami Ondraszka a Pośpiecha w dzielnicy 

Katowice-Załęże. 

8.2. montażu słupa lub tablicy ogłoszeniowej na ulicy Dębowej dzielnica 

Katowice Dąb. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 15.06.2011r. 

9/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego ulicy 

Wojciecha w Giszowcu. 

10/ Radnej Ewy Kołodziej w sprawie pilnego wskazania terenu pod urządzenie 

placu zabaw w dzielnicy Podlesie. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

13.06.2011 r. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

11.1. protestu mieszkańców budynku przy ul. Dębowej 26 w Katowicach 

przeciw dodatkowemu obciążeniu za zużycie wody. 

11.2. ustanowienia służebności na własności Skarbu Państwa. 

11.3. nieprawidłowo wykonanych robót remontowych na ul. Szybowej w 

Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 20.06.2011r.  

12/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

12.1. naprawy chodnika na ul. Hetmańskiej Katowice Brynów. 
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12.2. zalewania ulicy Zarębskiego 5a-7a w dzielnicy Katowice – Załęże. 

13/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

13.1. realizacji uchwały nr LXIII/1294/10 RM Katowice w sprawie darowizny 

na rzecz Skarbu Państwa. 

13.2. grafiki na tyłach budynku administracji KZGM od strony ul. Drzymały. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

1.1 rekultywacji nawierzchni boiska trawiastego przy Gimnazjum nr 15 w 

dzielnicy Giszowiec,  

1.2 naprawy nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 51 wraz z 

miejscami dla publiczności w dzielnicy Giszowiec,  

1.3 naprawy nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 53 w dzielnicy 

Nikiszowiec. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera i Radnego Dariusza Łyczko w sprawie 

wybudowania boiska do streetballu przy ul. Wiosny Ludów w dzielnicy 

Szopienice. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie negatywnych wpływów eksploatacji 

górniczej w rejonie Osiedla Giszowiec. 

4/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie likwidacji telefonu zaufania w 

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Katowice, ul. Sokolska 

26. 

5/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie ustawienia znaku „zakaz parkowania” 

na ulicy Samsonowicza. 

6/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

6.1. sklepu nocnego przy ul. Raciborskiej. 

6.2. pasów dla pieszych oraz chodnika na ul. Raciborskiej. 

7/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

7.1. bałaganu i chaosu reklamowego na budynkach Katowic. 

7.2. milionowych oszczędności dla Katowic poprzez wprowadzenie 

elektronicznych zapalników lamp ulicznych.  

7.3. zniechęcenia inwestorów przez opieszałość w podejmowaniu decyzji. 

7.4. krzywdzącej opłaty dla mieszkańców Katowic korzystających z obiektów 

sportowych kąpieliska „Zadole”. 

8/ Radnej Stanisławy Warmińskiej w sprawie: 

8.1. planowanej budowy budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Gromadzkiej. 

8.2. zamontowania progów zwalniających na ulicy Partyzantów w Panewnikach. 

9/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie   uzyskania ekwiwalentu 

reklamowego z Eurobasket Women 2011 dla miasta Katowice.  

 

Punkt 18 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Stefan Gierlotka   polemizując z odpowiedzią udzieloną na zapytanie 

zadane na  poprzedniej sesji Rady Miasta Katowice, stwierdził, że użytkownicy 

samochodów  prowadzący prace na budowach deweloperskich  zobowiązani są 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309947888.asx
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do przestrzegania nakazu mycia takich pojazdów  przed wyjazdem na drogi 

publiczne, tak aby ich nie zanieczyszczać. Udzielona odpowiedź nie 

satysfakcjonuje Radnego, gdyż świadczy o tym, że w sprawie nic nie da się 

zrobić, co nie jest prawdą.  

 

Radna Bożena Rojewska  nawiązała do udzielonej odpowiedzi na pytanie 

dotyczące namalowanego muralu na budynku znajdującym się przy ul. 

Drzymały 17. Radna stwierdziła, że odpowiedź ta ( Dyrektora Instytucji Kultury 

„Katowice 2016 Biuro ESK”)  bardziej przypomina „intelektualny bełkot” niż  

odpowiedź na konkretnie zadane pytanie. Decyzję o muralu podjął samodzielnie 

Dyrektor Biura ESK 2016, „nie licząc się z wrażliwością mieszkańców, którzy 

skazani są na całodobowe doznanie artystyczne, na które nie chcą patrzeć”. Pan 

Dyrektor zapomniał, że sztuka jest dla odbiorców, a nie odbiorcy dla sztuki”. 

Radna zawnioskowała aby kolejny projekt muralu przy ulicy Drzymały 

konsultować z mieszkańcami.  

Kolejną  sprawą, która zbulwersowała Panią Radną jest  fakt, iż artyści, którzy 

wykonali mural są z Warszawy.  W związku z tym rodzi się pytanie czy w 

stolicy Śląska, mieście, które pretendowało do tytułu „Europejskiej Stolicy 

Kultury” nie ma rodzimych artystów. Radna poprosiła o odpowiedź na pytanie: 

gdzie są twórcy związani z ASP oraz szkołami artystycznymi naszego regionu.  

Dodała, że „skandalem jest, iż miasto Katowice dofinansowuje warszawskich 

twórców, kosztem śląskich artystów”.  

W związku z tym Pani Radna zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie 

szczegółowej informacji  na temat wszystkich podpisanych umów przez Biuro 

ESK dotyczących działań i ingerencji artystycznych w przestrzeń miasta. Na 

podstawie otrzymanego raportu będzie można ocenić na ile Biuro ESK 

korzystało z usług i doświadczeń śląskiego środowiska artystycznego. 

 

Radna Stanisława Wermińska  w nawiązaniu do złożonej przez siebie wraz z 

Radną Heleną Hrapkiewicz interpelacji dotyczącej  jednego  z mieszkańców, 

stwierdziła, że „miasto zaproponowało Mu zostanie bezdomnym”.  Jest to 

osoba, która od urodzenia mieszka w zajmowanym przez siebie mieszkaniu. 

Znajduje się ono w zasobach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Najemcy grozi eksmisja, choć utrzymuje się z renty. Radna 

poprzez interpelację zwróciła się o interwencję w sprawie, a z odpowiedzi 

wynika, iż  zainteresowany nie może ubiegać się o mieszkanie socjalne 

ponieważ „zajmuje obecnie stosowną powierzchnię”. Ponadto w w/w piśmie 

poinformowano, że jeżeli osoba ta zostanie bezdomna, to będzie przysługiwała 

jej pomoc z MOPS polegająca na zakwaterowaniu w stosownym ośrodku. 

Radna uznała, że taka odpowiedź jest „nieludzka”. Zasugerowała aby Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta zwrócił się w tej sprawie 

do MSWiA  w celu udzielenia pomocy wspomnianemu człowiekowi.   Radna 

ponownie zwróciła się z prośba o przeanalizowanie i rozpatrzenie sprawy. 

Kolejna sprawa poruszona przez Radną dotyczyła problemu uszczuplenia miejsc 

rekreacyjnych w ramach „Akcji Lato”. W ostatnim czasie wyłączono z użytku 
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basen kąpielowy na Zadolu, gdyż nie został jeszcze wyremontowany. Radna 

zapytała dlaczego zrezygnowano z tej inwestycji pomimo przeznaczenia na nią 

kwoty 2 mln 700 tys. zł. oraz dlaczego kwotę tę pomniejszono w stosunku do 

zaplanowanej pierwotnie w budżecie miasta na 3 mln 800 tys. zł.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o trzy sprawy: 

1/ nieczynnego basenu na Zadolu. Radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego tak 

się stało. Zapytał czy w rozpoczynającym się sezonie wakacyjnym uda się 

uruchomić przynajmniej mały basen dla dzieci na tym obiekcie. 

2/ kiedy zostaną uruchomione środki budżetowe przeznaczone na remonty boisk 

szkolnych. 

3/ kiedy zostanie podłączona kanalizacja przy ul. Michałowskiego w dzielnicy 

Podlesie.  

W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie postawione na poprzedniej sesji 

Rady Miasta dotyczące nawierzchni tartanowych, zniszczonych przez firmy 

remontowe przy Gimnazjum nr 18 i 23 w Katowicach Ligocie i Kostuchnie, 

Radny stwierdził, że są to środki remontowe, które zostały zaplanowane w 

budżecie na rok 2010r. Skoro nie wykorzystuje się środków przeznaczonych na 

ten cel w 2011r., to kiedy wykorzysta się te, które zostały zaplanowane na 

poprzedni rok. 

 

Radny Adam Warzecha  zapytał o ulicę Bednarską w Katowicach, na której w 

styczniu bieżącego roku zamontowano progi zwalniające, podczas gdy w 

czerwcu br. przystąpiono do budowy kanalizacji. Progi zostały zdemontowane.  

Radny zapytał jaka jest celowość podejmowania tego typu decyzji, które 

„marnują środki budżetowe”.  

Wiceprezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić wyjaśnień na piśmie.  

 

Radny Jerzy Forajter  zapytał kto podjął decyzję, która pozbawiła młodzież w 

okresie wakacyjnym  korzystania z basenu na Zadolu.   

Wiceprezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. 

Ogólnie wyjaśnił, że sprawa związana jest z  koniecznością wykonania remontu 

niecki basenu ( nastąpiło tam  pęknięcie niecki, „wymycie posadowienia”). 

Awaria pojawiła się w momencie napełniania basenu. Podjęto decyzję o 

zamknięciu obiektu ze względu na bezpieczeństwo kąpiących się.   

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kolejny raz o następujące sprawy: 

1/ kiedy zostanie naprawiony dach wiaty  na przystanku tramwajowym w 

Katowicach – Dębie, 

2/ kiedy powstaną dwie wiaty przystankowe na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej z  

Jana Pawła II, obok MDK w Załężu, 

3/ kiedy usunięte zostanie murale namalowane na Domu Aniołów Stróżów przy 

ul. Gliwickiej.  

Nie przystaje ono do tego miejsca, obraża uczucia mieszkańców oraz specyfikę 

tego miejsca. 
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4/ kiedy zostanie usunięty mural wykonany na budynku Przedszkola w Dębie. 

Obraża on uczucia religijne osób przechodzących obok w drodze do Kościoła w 

Dębie.  

 

Radna Stanisława Wermińska ponownie nawiązała do sprawy wciąż nie 

wyremontowanego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w 

Katowicach Ligocie. Radna wnioskowała także o wykonanie ogrodzenia tego 

boiska. Nic z tych prac nie zostało wykonane.  

Kolejne zapytanie Pani Radnej dotyczyło modernizacji toru deskorolkowego w 

Zadolu, gdyż uległo ono pewnym zniszczeniom. Jest to szczególnie istotne w 

okresie wakacyjnym, kiedy zainteresowanie korzystaniem z toru wzrasta.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do odpowiedzi na swoje zapytanie w 

sprawie lotów modeli samolotów w soboty i niedziele. Jest to uciążliwe dla 

mieszkańców, którzy w tym czasie chcą odpocząć na rekreacyjnej Dolinie 

Trzech Stawów, a nad ich głowami latają wspomniane modele. Wiąże się to z 

ogromnym hałasem. Radna stwierdziła, że nie występuje przeciwko 

Aeroklubowi Śląskiemu. Uznała, że „odpowiedź sformułowano tylko dla 

udzielenia odpowiedzi, a nie dla załatwienia sprawy. Widocznie miasto nic z 

obecnym stanem rzeczy nie chce zrobić”. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto nie ma mechanizmu, który 

spowoduje zmianę sposobu funkcjonowania lotniska. W przyszłości planuje się 

rozbudowę lotniska dla celów biznesowych. Z tego powodu jego uciążliwość 

zapewne jeszcze wzrośnie.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie chodzi o likwidację lotniska, tylko 

stworzenie możliwości takiego zorganizowania grafiku zajęć aby modele nie 

latały w soboty i niedziele, tylko np. w tygodniu. Mieszkańcom sąsiadującego z 

lotniskiem Osiedla Paderewskiego nie przeszkadzają szybowce, czy też latające 

samoloty, a jedynie hałas modeli latających.  

Wiceprezydent Marcin Krupa powtórzył, że nie ma obecnie instrumentu 

prawnego przy pomocy  którego można by zakazać modelarzom puszczania 

swoich modeli.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz zwróciła uwagę, że prowadzone nad Rawą prace 

odsłoniły nieestetyczny widok czterech kamienic przy ul. Moniuszki. Radna 

zapytała w jaki sposób planuje się zagospodarowanie terenu wokół nich. 

Ponadto w toku prowadzonych prac przy Szkole Muzycznej powstał plac. Czy 

planuje się tam powstanie parkingu czy skweru. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał kiedy powstanie plan zagospodarowania terenu 

wokół uciążliwego dla mieszkańców złomowiska przy ul. Załęskiej.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że trwają analizy i plan ma zostać 

przygotowany w najbliższym czasie. Szczegółowa odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie.  
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Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że po wysłuchanych niektórych 

wypowiedzi wydaje się, iż arcydzieła światowej sztuki stworzone kilka tysięcy 

lat temu, takie jak chociażby rzeźby: Wenus z Milo czy Dyskobol nie miałyby 

szans w Katowicach.  

W tym kontekście nie dziwi fakt, że miasto nie uzyskało tytułu „Europejskiej 

Stolicy Kultury 2016”.  

 

Punkt  19 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał kilka pism z okresu międzysesyjnego: 

- pismo RIO z dnia  8 czerwca br. dotyczące przeprowadzonej kompleksowej 

kontroli gospodarki finansowej miasta Katowice oraz wynikających z niej 

ustaleń zawartych w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 kwietnia 2011r.   

- pismo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z 6 czerwca 2011r. zawierające 

uchwałę wspierającą starania miasta Katowice o tytuł ESK 2016. Uchwała ta 

została podjęta przez Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w 

dniu 3 czerwca br.  

 

Radny Adam Warzecha zwrócił się z wnioskiem o rozważenie zmiany logo 

promocyjnego miasta z obecnego na to, które było wykorzystywane w trakcie 

starań Katowic o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Byłby to czytelny 

symbol, że starania miasta zostały docenione. Jest to logo, z którym możemy się 

identyfikować. Wiąże się ono z bardzo pozytywnym odbiorem i jest 

rozpoznawalne także poza granicami miasta. Szczególnie ważne jest to, że  

w projekt ESK 2016 zaangażowane zostały bardzo liczne środowiska, nie tylko 

artystyczne, ale także samorządowe, przedsiębiorców, mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że należy docenić dynamikę oraz potencjał, 

który wyzwolił się w mieszkańcach podczas starań o tytuł ESK 2016. Nie 

można tego zmarnować, szczególnie w kontekście zarządzania kulturą oraz 

przestrzenią publiczną.  

 

Punkt 20 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 15.15 zamknął  obrady XI sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                          

                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                        Przewodniczący  

                                                             Rady Miasta Katowice 

Beata Musiał                                 

                                                             Arkadiusz Godlewski  

                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309948022.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/7/4/1309949044.asx

