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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XIV  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  28 września 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.30 

Numery podjętych uchwał: XIV/238/11 – XIV/256/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  

Sekretarze sesji: Radna Daria Kosmala  i  Radny Dariusz Łyczko  

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 Stanowisko Radnego Jerzego Forajtera w sprawie projektu uchwały dot. 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Nr 3 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o dotychczasowych działaniach 

miasta w zakresie ożywienia śródmieścia w rejonie ul. Mariackiej. 

Nr 4 Oświadczenie Pana W G 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radni nieobecni: 

1/ Barbara Wnęk 

2/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad XIV  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 XIII  sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola  i Ligockiej w Katowicach ( PU-

261/11).   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach ( PU-275/11).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

klubami dziecięcymi, działającymi na terenie miasta Katowice ( PU-260/11).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, 

wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego 

zwolnienia z  opłat ( PU-276/11). Skreślony. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice ( PU-266/11).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice za 

2010 rok ( PU-241/11).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2011 roku”, „Informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 

2011-2035 za I półrocze 2011 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2011 roku” ( PU-256/11).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. 

położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu 

elewacji ( PU-264/11).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 

Wełnowiec - Józefowiec i do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-



                                                     

 

 3 

Ochojec ( PU-267/11).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia aprobaty utworzenia 

przez Marszałka Województwa Śląskiego Instytucji Kultury Śląskie Centrum 

Wolności i Solidarności ( PU-268/11).  

17. Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Katowice ( PU-271/11).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie 

miasta Katowice ( PU-272/11).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego z udziałem Miasta Katowice ( PU-273/11).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu 

niepieniężnego ( PU- 274/11).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Komisji 

Edukacji Rady Miasta Katowice do komisji kwalifikacyjnej wskazującej 

kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli szkół i 

placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze ( PU-277/11).  

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

miasta Katowice na 2011r. ( PU-278/11).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-279/11).  

24. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady 

Miasta Katowice do komisji wyłaniającej kandydatów do stypendium dla 

dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla 

Uczniów Szczególnie uzdolnionych „Prymus” ( PU-280/11).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Katowice ( PU-265/11).  

26. Debata na temat rozwoju ul. Mariackiej w Katowicach.  

Informacja Prezydenta Miasta Katowice o dotychczasowych działaniach 

miasta w zakresie ożywienia śródmieścia w tym rejonie. 

27. Prezentacja projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” – II edycja ( PU-262/11). Powołanie 

komisji doraźnej do zaopiniowania Studium ( PU-281/11). 

28. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana  W G   na Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Katowicach ( PU-259/11).  

- skargi Pani C L  na Dyrektora Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach 

(PU/249/11). 
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- skargi Pani B J  na nieprawidłowe działania Prezydenta Miasta Katowice 

(PU/270/11). 

29. Interpelacje radnych.  

30. Zapytania radnych. 

31. Komunikaty i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad.  

Punkt 1 Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady XIV  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.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Darię Kosmalę  

2/ Dariusza Łyczko  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania,  przy 19 głosach  „za”  na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Daria  Kosmala i Dariusz Łyczko. 

( 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 Wiceprzewodniczącą Rady Panią  Ewę Kołodziej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Ewa Kołodziej  wyraziła  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318486901.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318486979.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317292609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318487348.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317292691.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318487565.asx


                                                     

 

 5 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół z XIII 

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, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie protokół z XIII sesji Rady Miasta Katowice z 5 września 

2011r.  

Protokół z XIII sesji został przyjęty większością głosów, przy 21 głosach „za”, 

braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

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

załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2004r., nr 14, poz. 539z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice wniósł  

o zmianę porządku obrad  polegającą na wykreśleniu punktu 10 Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w 

Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej 

opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z  opłat ( PU-

276/11).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Marek Chmieliński  przypomniał, że grupa trzech Radnych złożyła 

wniosek o ujęcie w porządku obrad punktu pod nazwą „Sprawa budowy 

Centrum Nauki w Katowicach”. Poprosił o wprowadzenie tego punktu. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  zapytał w jakim trybie taki 

wniosek został złożony. 

 

Radny Marek Chmieliński  wyjaśnił, że na podstawie § 37 ust. 1 Regulaminu 

Rady Miasta Katowice. Sprawa jest „nagła i niecierpiąca zwłoki”. 

 

Przewodniczący Rady zacytował § 37 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice: „Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady 

lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za pilne i społecznie uzasadnione”.  

Prowadzący obrady zapytał w jakim wymiarze sprawa ta jest „pilna lub 

społecznie uzasadniona”.  

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że grupa Radnych uznała sprawę „za 

stosowną i słuszną”. Poprosił o wprowadzenie punktu pod obrady sesji. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317292780.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318487655.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317292896.pdf
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Przewodniczący Rady stwierdził, że „nie chodzi o to, kto coś uznaje za 

słuszne, tylko czy obiektywnie jest ona pilna i społecznie uzasadniona”. 

Prowadzący obrady uznał, iż nie znajduje uzasadnienia do wprowadzenia 

wniosku i odmówił uwzględnienia oraz poddania pod głosowanie takiego 

wniosku, gdyż w „sposób obiektywny nie wykazano, że sprawa jest pilna  

i społecznie uzasadniona”. Dodał, że Rada Miasta dwie sesje temu podjęła  

z inicjatywy grupy Radnych uchwałę w tej sprawie. W treści tej uchwały 

znajduje się zobowiązanie dla Pana Prezydenta do przedkładania Radzie Miasta 

sprawozdań raz do roku z prowadzonych działań w przedmiocie uchwały. „Ten 

czas jeszcze nie upłynął. Ponieważ nic nie wskazuje na to, że sprawa jest pilna i 

społecznie uzasadniona, w związku z tym brak jest uzasadnienia aby wniosek 

grupy Radnych uznać i zrealizować. Jeżeli będzie wolą Radnych aby o sprawie 

dyskutować, to można to zrobić w punkcie  31 Komunikaty i wolne wnioski”.  

 

Radny Marek Chmieliński  poinformował, iż składa formalny wniosek  

o zmianę porządku obrad poprzez dopisanie punktu 6a/ Dyskusja na temat 

budowy Centrum Nauki w Katowicach.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż na podstawie zapisu § 37 ust. 1 

Regulaminu Rady Miasta Katowice odmawia  przyjęcia takiego wniosku, gdyż 

„nie jest on ani pilny ani społecznie uzasadniony”   

 

Radny Jerzy Forajter  stwierdził, że każdy radny, w każdym momencie sesji 

może złożyć wniosek o zmianę w porządku obrad i ten wniosek musi być 

przegłosowany. Dodał, że „Statut Miasta obowiązuje wszystkich”. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zacytował już zapisy Regulaminu Rady 

Miasta Katowice. Na ich podstawie nie znajduje okoliczności, które 

uzasadniałyby w tym momencie zmianę w porządku obrad.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że wniosek formalny wymaga 

głosowania przez Radę Miasta. „To nie Przewodniczący Rady Miasta 

samodzielnie decyduje o odrzucaniu wniosków”. Sprawa dotyczy „równego 

traktowania, a nie jawnej dyskryminacji”. Radna poprosiła o wprowadzenie 

wnioskowanego punktu do porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przestrzega Regulaminu Rady Miasta 

Katowice. Jako Przewodniczący Rady ustala porządek obrad sesji. Nie 

uwzględnił złożonego wniosku zgodnie z § 37 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice, gdyż nie podano jego uzasadnienia. „Trudno abyśmy dzisiaj na ten 

temat debatowali”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318487726.asx
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Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 6 września do 27 września 2011r.        

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o możliwość nabycia monety 

upamiętniającej  90-tą rocznicę Powstań Śląskich.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że  monety są  dostępne w Narodowym Banku 

Polskim przy ulicy Warszawskiej.  

 

Radny Jerzy Forajter zapytał Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków  

o złożony do Komisji wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad punktu 

pod nazwą „Dyskusja na temat problematyki związanej z budową Centrum 

Nauki w Katowicach”. Poprosił o przegłosowanie tego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady  przypomniał, że  „jesteśmy w punkcie 6 porządku 

obrad Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym”. 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o wspomnianą w informacji Pana Prezydenta 

odpowiedź Pana Marszałka Województwa Śląskiego odnośnie propozycji 

lokalizacji Centrum Nauki w Katowicach. Takich propozycji lokalizacji było 

kilka, w tym w Katowicach co najmniej dwie. Radny zapytał czy Marszałek w 

swojej odpowiedzi wspomniał, że analizował proponowane lokalizacje, czy też 

jedynie poinformował, iż podjął już decyzję w sprawie.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że Pan Marszałek poinformował o podjętej 

decyzji.   

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał, jakie jeszcze działania podejmował Pan 

Prezydent w celu pozyskania dla miasta budowy Centrum Nauki. 

 

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że poprosił Pana Marszałka o spotkanie, 

które się odbyło. W jego trakcie rozmawiano o przeprowadzonej w tracie sesji 

dyskusji na temat Centrum Nauki, podjętej uchwale Rady Miasta, przedstawione 

zostały także uwarunkowania oraz możliwości miasta, w tym finansowe (w 

wysokości 20 mln zł.)  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o uzasadnienie, które przedłożył do 

sprawy Pan Marszałek. Przypomniała, że sprawę budowy Centrum Nauki  

w Katowicach poparło gremium profesorskie. 

 

Prezydent Piotr Uszok odczytał fragment odpowiedzi Marszałka 
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Województwa Śląskiego na swoje pismo. „Planowana inwestycja będzie miała 

charakter ponadregionalny, zaspokoi również potrzeby środowisk 

nauczycielskich i akademickich. Centrum służyło będzie wszystkim grupom 

odbiorców rekrutujących się spośród mieszkańców nie tylko naszej aglomeracji 

ale i całego województwa, wierzę, że wśród gości odwiedzających Centrum 

Nauki znajdzie się liczna grupa odbiorców spoza naszego województwa. 

Decyzja o budowie Centrum Nauki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury  

i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie zamyka toczącą się 

debatę o wyborze miejsca dla realizacji inwestycji. Dziękując za propozycję 

lokalizacji Centrum na terenie Miasta Katowice wyrażam głębokie przekonanie, 

że planowane przedsięwzięcie, w myśl treści listu intencyjnego, w sposób jak 

najbardziej właściwy służyć będzie realizacji założonych celów, zarówno  

w regionie jak i po za województwem” ”.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że skoro taka jest decyzja 

Marszałka Województwa Śląskiego, to w jaki sposób Pan Prezydent będzie 

realizował uchwałę podjętą w tej sprawie przez Radę Miasta Katowice. Czy 

zostaną ze strony Urzędu Miasta poczynione dalsze kroki dla realizacji Centrum 

Nauki. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że wykonaniem uchwały było odbycie 

spotkania z Panem Marszałkiem oraz  skierowanie pisma w sprawie. „Na tym 

etapie, bez woli drugiej strony, nie widzę możliwości skutecznego działania”.   

 

Radny Marek Szczerbowski  zaproponował aby wszyscy Radni otrzymali do 

skrytek skserowaną odpowiedź Pana Marszałka, gdyż temat wzbudza 

zainteresowanie.  

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się dostarczyć Radnym pismo do skrytek.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola  i Ligockiej w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-261/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za” 

/Uchwała nr XIV/238/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318487942.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639095
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317292988.pdf


                                                     

 

 9 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-275/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za” 

/Uchwała nr XIV/239/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru 

nad klubami dziecięcymi, działającymi na terenie miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-260/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIV/240/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10   S K R E Ś L O N Y. < zapis AV> 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-266/11 wraz z 

autopoprawką.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta oraz 

Edukacji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał jak zaproponowana zmiana stawki wpłynie na 

opłatę miesięczną wnoszoną przez rodziców. Zapytał jak długo dziecko 

przebywa w przedszkolu. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488014.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639165
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317293631.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488160.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639246
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317293850.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488244.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488458.asx
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Przewodniczący Rady stwierdził, że wysokość stawek nie zmienia się.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dziecko przebywa  

w przedszkolu w czasie zadeklarowanym przez rodziców. Podpisują oni umowy 

cywilno-prawne z dyrekcją przedszkola. W myśl zapisów ustawy gmina ma 

obowiązek zagwarantować pięć bezpłatnych godzin pobytu dziecka w placówce. 

Miasto Katowice ustala dzisiaj sześć godzin pobytu dziecka w przedszkolu 

nieodpłatnie. Za każdą następną godzinę ustala stawkę 1,30 zł. Rzeczywiście 

wysokość stawek nie ulega zmianie, a jedynie katalog zajęć, za które rodzic 

płacił.  Były to zajęcia z rytmiki, języka itd. Obecnie są to zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze. Z poprzedniej uchwały Rady Miasta wykreślony został katalog 

zajęć, a wprowadzone zostały  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/241/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Miasta 

Katowice za 2010 rok. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-241/11. 

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/242/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2011 roku”, 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2011-2035 za I półrocze 2011 roku” oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2011 roku”.  

< zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1318236157
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294021.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488542.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639497
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294102.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488630.asx


                                                     

 

 11 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-256/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  wszystkie branżowe Komisje Rady  

( za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Organizacyjnej, które nie zajmowały się 

tym dokumentem) zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie.  

Poinformował także, że Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Nr 

4100/II/99/2011 z dnia 7 września 2011r. wydała pozytywną opinię o 

przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2011r.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/243/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. 

położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu 

elewacji. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-264/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach Komisji Budżetu Miasta  

powołany został Zespół, który wraz ze służbami Urzędu Miasta wypracował 

ostateczną wersję projektu uchwały.   

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Katowice wyraził swoje stanowisko w piśmie z dnia 

31.08.2011r.  

Jednocześnie w dniu 23.09.2011r. uzyskano informację o akceptacji Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w/w projektu uchwały. Tym samym 

zakończona została  procedura, którą winien przejść projekt uchwały 

przewidującej udzielanie pomocy de minimis przed podjęciem na sesji Rady 

Miasta.  

Uwzględniając sugestie radcy prawnego strona prezydencka przedłożyła 

propozycję zaktualizowania załącznika nr 1, który zawiera ustalony projektem 

obszar Śródmieścia Katowic w ujęciu graficznym, jednakże bez miniatury mapy 

Katowic w górnym prawym rogu oraz nazwy uchwały w stopce.  

Poprawiony załącznik otrzymali Państwo Radni do skrytek pod numerem 

sesyjnym PU-264/11. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317727045
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294211.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488715.asx
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11 głosów „za”, 12 głosów przeciwnych, brak głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 11 Wełnowiec - Józefowiec i do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 

Piotrowice-Ochojec. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-267/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, proponując jednocześnie, by wysokość diet dla 

członków okręgowych komisji wyborczych wynosiła 200zł, zaś dla członków 

obwodowych komisji wyborczych 100zł. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/244/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia aprobaty 

utworzenia przez Marszałka Województwa Śląskiego Instytucji Kultury 

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-268/11. 

 

Przewodniczący  Rady   poinformował, że Komisja  Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/245/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17  Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-271/11. 

 

Przewodniczący  Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294478.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488798.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639660
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294628.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488879.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639745
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317294812.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318488959.asx


                                                     

 

 13 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/246/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie 

miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-272/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/247/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-273/11. 

 

Przewodniczący  Rady  poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/248/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu 

niepieniężnego. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-274/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta oraz 

Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1318236295
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317295123.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489019.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1318236527
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317296662.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489100.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639825
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317296813.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489195.asx
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poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/249/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego 

Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice do komisji kwalifikacyjnej 

wskazującej kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-277/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, proponując  jednocześnie do prac w komisji 

kwalifikacyjnej Przewodniczącą Komisji Panią Ewę Kołodziej.  

 

Radny Dariusz Łyczko zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Dolinkiewicza. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 11.55 ogłosił przerwę w obradach.  

O godz. 12.45  wznowiono obrady.  

 

c.d. punktu 21 < zapis A> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie wniosek 

Radnego Marka Chmielińskiego złożony do Komisji Uchwal i Wniosków na 

początku sesji, o zmianę  porządku obrad poprzez dopisanie punktu 27a/ 

Dyskusja na temat problematyki związanej z budową Centrum Nauki w 

Katowicach. Wniosek złożono na podstawie § 10 pkt 3 Regulaminu Rady 

Miasta Katowice. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku 

głosowania: 14 głosów „za”, 8 głosów sprzeciwu i brak głosów 

„wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady zaproponował głosowanie wniosku Radnego Dariusza 

Łyczko, który przed przerwą w obradach zgłosił  kandydaturę  Radnego Jerzego 

Dolinkiewicza do komisji kwalifikacyjnej wskazującej kandydatów do nagrody 

Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

Radny Jerzy Forajter  stwierdził, że wniosek nie wymaga głosowania, gdyż w 

projekcie uchwały nie zostało wpisane nazwisko żadnego kandydata.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317711631
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317296990.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489708.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489888.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297122.pdf
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że w trakcie 

opiniowania projektu  uchwały,  właściwa Komisja  zaopiniowała projekt  

z  kandydaturą  Radnej  Ewy Kołodziej.  

 

Radny Jerzy Forajter przyznał rację argumentacji Przewodniczącego Rady.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o desygnowanie Radnego 

Jerzego Dolinkiewicza do komisji kwalifikacyjnej wskazującej kandydatów do 

nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość, w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 

10 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Radna Ewa Kołodziej  podzieliła się swoją refleksją. „Od wielu lat przyjęło 

się, że do komisji kwalifikacyjnej wskazującej kandydatów do nagrody 

Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

desygnowany jest Przewodniczący Komisji Edukacji. Od 16 lat funkcję te pełni 

Pan Radny Jerzy Dolinkiewicz. Szanując dzisiejszą decyzję Rady Miasta, należy 

zadać pytanie czy podtrzymujemy zasadę, że to Przewodniczący Komisji 

Edukacji zasiada w tym gremium, czy też zmieniamy ją. Wydaje się, że jeżeli 

ktoś od szesnastu lat zasiada w tym samym gremium to może być nieco 

stronniczy w tak ważnej kwestii jak edukacja dzieci i młodzieży w naszym 

mieście”. Radna poprosiła, aby na przyszłość ustalić pewne zasady, które będą 

zobowiązaniem do tego aby jak najlepiej oceniać pracę nauczycieli 

wychowujących dzieci i młodzież w naszym mieście. „Czy to jest dobre, aby od 

szesnastu lat ta sama osoba oceniała tych samych ludzi. Może czas na świeższe 

spojrzenie”. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały z kandydaturą Radnego Jerzego Dolinkiewicza 

pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy  13 głosach „za”, 11 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIV/250/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 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-278/11. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297454.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317639965
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297600.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318489983.asx


                                                     

 

 16 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIV/251/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 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-279/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIV/252/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miasta Katowice do komisji wyłaniającej kandydatów do 

stypendium 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-280/11. 

 

Przewodniczący Rady  poinformował,  że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” Prowadzący obrady 

zgłosił kandydaturę Radnej Magdaleny Wieczorek do komisji wyłaniającej 

kandydatów do stypendium dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego 

Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie uzdolnionych „Prymus”. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zgłosił kandydaturę Radnego Dariusza Łyczko. 

 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317640042
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297696.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/12/1318490119.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317640896
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297859.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490298.asx
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obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIV/253/11/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-265/11. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że projekt uchwały 

stanowi pokłosie inicjatywy uchwałodawczej Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej, złożonej w dniu 7.02.2011r. ( druk sesyjny PU-67/11). 

W międzyczasie prowadzono prace w Zespole powołanym w ramach Komisji 

Organizacyjnej dla wypracowania zapisów, które stanowić będą kompromis 

wszystkich zasiadających w Radzie Miasta Klubów Radnych.  

Obecnie zaproponowany Państwu projekt uchwały ( druk sesyjny PU-265/11) 

jest stanowiskiem wypracowanym w trakcie prac w/w Zespołu.    

 

Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2011r. zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice  

o skonsultowanie ww. projektu poprzez internetową platformę konsultacji 

społecznych Urzędu Miasta Katowice, z młodzieżą katowickich szkół,  

w terminie do dnia 15 września 2011r.  

Pan Prezydent Miasta przedstawił swoje stanowisko do projektu uchwały  

( projekt spełnia wymogi formalnoprawne) w piśmie z dnia 24.09.2011r.  

 

Radny Jerzy Forajter wygłosił swoje stanowisko do projektu uchwały.  

/ Wystąpienie Radnego Jerzego Forajtera – zał. nr 2 do projektu uchwały/ 

Radny złożył do Komisji Uchwał i Wniosków wniosek o powtórne przekazanie 

projektu uchwały „w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice” 

( PU-265/11) do komisji, celem poddania powtórnej analizie i merytorycznemu 

rozpatrzeniu uwag i opinii uzyskanych w trakcie konsultacji od młodzieży.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „Pan 

Przewodniczący Forajter mija się z prawdą, twierdząc, że ktoś nie chciał 

konsultować społecznie, bądź został zmuszony do konsultacji społecznych. 

Regulamin wyraźnie mówi, że tego typu uchwały muszą zostać poddane 

procesowi konsultacji społecznych. W związku z czym w sposób naturalny, po 

zakończeniu prac przez komisje, rozpoczął się proces konsultacji społecznych. 

Mija się Pan z prawdą mówiąc, że Komisja Organizacyjna nie debatowała nad 

uwagami młodzieży. Nie wspomina Pan, że na 27 uzyskanych opinii, 16 opinii 

było pozytywnych. Otrzymaliśmy 11 uwag. Nad każdą z nich, przy udziale 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317711123
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317297985.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490357.asx
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prawników Urzędu Miasta oraz przedstawiciela Wydziału Edukacji 

debatowaliśmy na Komisji Organizacyjnej. Znakomita większość uwag miała 

charakter techniczny i drobny. O każdej rozmawialiśmy. W związku z tym, 

wypowiadając się publicznie bardzo proszę, aby mówić prawdę. Są świadkowie 

tej rozmowy, bo uczestniczyliśmy na forum publicznym Komisji 

Organizacyjnej”. 

 

Radny Michał Jędrzejek przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację. 

Cele powołania Rady są oczywiste: wspieranie i upowszechnianie 

samorządności, angażowanie młodzieży w życie publiczne, tworzenie kultury 

politycznej. Radny poparł wspomniane cele. Istotnym jest, że ten projekt należy 

poprzeć. Jest to klucz do sukcesu. Taka Rada Młodzieżowa musi w Katowicach 

powstać z przyczyn oczywistych. Są jednak rzeczy wymagające dopracowania. 

Pierwsze to konsultacje z uczniami. Kolejne, to zgromadzenie elektorów. 

Wydaje się, że jest to „byt ponad potrzebę”. Wreszcie „ojczyzna prywatna” to 

sformułowanie górnolotne, ale zostanie wyjaśnione. Radny poprosił o ponowne 

rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez młodzież. Zgromadzenie elektorów, 

wydaje się, że byłoby  dobrym rozwiązaniem przy dużej ilości szkół. Przy małej 

ilości, tworzenie „bytów pomiędzy biernym prawem wyborczym, a czynnym 

jest niepotrzebne”. Wspomniane wcześniej określenie „ojczyzna prywatna” to 

odniesienie do faktu, że żyjemy w konurbacji i często zdarza się, że w 

katowickiej szkole uczy się uczeń z Będzina. Duże okręgi wyborcze będą 

obejmowały także uczniów spoza Katowic. W jaki sposób taki uczeń spoza 

Katowic będzie zajmował się np. sprawami dzielnicy Podlesie. Duże okręgi 

wyborcze takie sytuacje determinują. Okręg wyborczy tworzony w obrębie 

szkoły pozwoli zachować myślenie o szkole jako „swojej ojczyźnie prywatnej”. 

Podsumowując, idea powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest słuszna, należy 

ją jedynie dopracować i następnie powołać.  

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że ma nadzieję, iż „przywołane miejscowości 

miały charakter porównawczy, a nie wartościujący”. 

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że nad projektem uchwały 

pracujemy już od lutego br. Sposób przeprowadzenia wyborów wynikał z braku 

jakiejkolwiek alternatywnej, zadowalającej, sprawiedliwej formy wyborów   

„z drugiej strony”. Bezzasadnym jest to, aby szkoła licząca 50 uczniów miała 

swojego reprezentanta, podobnie jak szkoła licząca 600 uczniów, czyli po 

jednym reprezentancie Rady Miasta, ponieważ namnoży to jedynie liczebność 

członków Młodzieżowej Rady Miasta do około 80 reprezentantów.  

W kontekście wypowiedzi Pana Przewodniczącego Forajtera, Radna stwierdziła, 

że nie powinniśmy rozmawiać o polityce, tylko powołać Młodzieżowa Radę 

Miasta zwłaszcza, że w konsultacjach młodzież wypowiada się pozytywnie. Ile 

jeszcze można pracować nad projektem. Co do wypowiedzi związanej  

z uczestnictwem w Młodzieżowej Radzie Miasta uczniów spoza Katowic, to 
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spędzają oni w naszym mieście czas nie tylko wówczas kiedy są w szkole, ale 

także po godzinach, gdyż tutaj przychodzą na imprezy, tutaj się integrują  

i często są bardziej związani z Katowicami, niż z miastem, w którym mieszkają. 

Zaproponowane rozwiązania związane z Młodzieżową Radą Miasta sprawdzają 

się w małych miastach, takich jak chociażby Mysłowice. Tam mamy do 

czynienie nie tylko z młodzieżą ponadgimnazjalną, ale także gimnazjalną. To 

już jest zupełnie inna perspektywa.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że „uczeń powinien się skupić  

w Młodzieżowej Radzie Miasta na swojej najmniejszej jednostce, czyli szkole,  

a tworzenie większych okręgów tego nie zdeterminuje, a wręcz na odwrót”. 

 

Radny Jerzy Forajter odniósł się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego 

Rady. „W sprawie konsultacji nie mogliśmy dojść do porozumienia, co do trybu 

wyborów Młodzieżowej Rady. W celu posunięcia sprawy, zdecydowaliśmy się 

na konsultacje ze szkołami  na internetowej platformie konsultacji społecznych. 

Wyniknęło to z klinczu, który zapanował w Zespole, a następnie w Komisji. Co 

do wyników tych konsultacji, to poświęciliśmy na nie 10 minut trwania Komisji 

Organizacyjnej. Żadna z nich nie została przyjęta, nawet dotycząca tego, 

dlaczego mandat radnego ma wygasać w momencie ukończenia przez ucznia 21 

roku życia, a nie w momencie ukończenia przez niego szkoły. Argument 

wydawał się jak najbardziej logiczny. Podstawowym problemem była 

liczebność Rady. Koledzy, inicjatorzy projektu uchwały, nie mogli przyjąć 

liczby 32 -36 radnych, twierdząc, że jest to za dużo. Podstawową sprawą jest 

doprowadzenie do bezpośrednich wyborów Młodzieżowej Rady Miasta, gdyż 

jest to nauka demokracji. Jest to nasz podstawowy wymóg”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że tego typu uchwała musi zostać poddana 

konsultacji, więc nie było tu żadnej dowolności. „Proszę nie mijać się z prawdą, 

że chodzi o 4 mandaty, gdyż chodzi o 40 mandatów. Państwa propozycja 

zakładała taką konstrukcję ordynacji wyborczej, że Młodzieżowa Rada liczyłaby 

między 70, a 80 uczniów. Można sobie wyobrazić dyskusję w takich gremiach, 

ale nie jest to najlepszy przykład jakości takiej dyskusji”. „Osiem lat to zbyt 

długo aby pracować nad projektem uchwały. Trzeba go uchwalić, wprowadzić 

w życie i jeżeli będzie taka potrzeba zmieniać ”.   

 

Radny Piotr Pietrasz zwrócił uwagę na niewłaściwe przygotowanie projektu. 

Wynika to z wątpliwości co do niereprezentatywności szkół oraz  sporu co do 

trybu konsultacji. Należy sprawę jeszcze rozważyć. „Młodzieżowa Rada Miasta 

jest dla szkół, a nie dla nas”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „nie bardzo zrozumiał uwagę co do trybu 

konsultacji”. 
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Radny Piotr Pietrasz wyjaśnił, że uwagi rozpatrywane zostały w ciągu 10 

minut oraz  wszystkie zostały odrzucone. Wydaje się, że tryb internetowy był 

niewystarczający.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że „w Katowicach mamy 32 szkoły 

ponadgimnazjalne, więc nie wie skąd Pan Przewodniczący wziął liczbę 70 

członków Młodzieżowej Rady Miasta”. „W sytuacji 1 szkoła jeden mandat, 

mamy 32 osobową Radę. W przypadku kiedy szkołom większym dodajemy 

większą ilość mandatów, mamy 36 członków. Nigdy nie mówiliśmy o tych 

ilościach, o których wspomniał Pan Przewodniczący”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „jeżeli Młodzieżowa Rada Miasta ma być 

rzeczywiście „nauką demokracji”, to trzeba wiedzieć, że mandat musi ważyć 

tyle samo. Możemy mieć mandat, który jest wynikiem głosowania 50 uczniów 

szkoły oraz taki, który jest wynikiem głosowania 600 uczniów. Tak  

w demokracji nie da się funkcjonować. Przyjmując Państwa propozycję, trzeba 

przyjąć najniższy możliwy mianownik, czyli 50 uczniów, co oznacza, że 

dochodzimy do liczby 70-80 uczniów”. „Państwa propozycja wszystkim po 

równo, nie sprawdza się ( znamy taki ustrój). Na pewno nie działałoby to 

wychowawczo i nie zachęcałoby do udziału w życiu publicznym. Państwo przez 

pół roku dyskutowaliście nad tym w Zespole”.  

 

Radna Stanisława Wermińska nawiązała do wypowiedzi Pani Radnej 

Wieczorek i zapytała czy są takie szkoły ponadgimnazjalne, które liczą tylko 50 

uczniów. Co do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, że należy uchwałę 

uchwalić i w razie potrzeby ją dopracowywać, to Radna jest innego zdania. 

„Lepiej dłużej popracować nad regulaminem, aby od razu go dobrze uchwalić  

i żeby Młodzieżowa Rada Miasta dobrze funkcjonowała”. Uzasadnieniem do 

tego mogą być przykłady niektórych naszych ustaw sejmowych, których zapisy 

niejednokrotnie kolidują ze sobą. Trudno jest następnie na ich podstawie 

realizować określone zadania.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie ma szkół liczących 50 

uczniów. Najmniejsze szkoły liczą 150 uczniów. Pani Wiceprezydent 

wspomniała, ze zawsze z ramienia miasta nadzoruje sprawę wyborów, czy to 

parlamentarnych, czy też samorządowych. Zapisy ordynacji wyborczych 

skłaniają się ku temu, że na jeden mandat przypada określona liczba 

mieszkańców. W wyborach samorządowych, przy ilości 31 radnych,  1 mandat 

przypadał na 10 tys. mieszkańców. W ten sposób sytuowane zostały okręgi oraz 

ilość mandatów. Przy obecnej ilości radnych, tzn. 28, na  1 mandat przypada 11, 

500 tys. mieszkańców. Gdyby przenieść tę regułę wyborczą z ordynacji 

samorządowej, to można przypisać jeden mandat na szkołę liczącą do 250 - 300 

uczniów, a na każde następne rozpoczęte 300 uczniów nowy mandat. Wówczas 

nie przekroczylibyśmy liczby 40 członków Młodzieżowej Rady Miasta i byłaby 
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reprezentatywność proporcjonalna wszystkich szkół. Taka jest demokracja  

w przypadku wyborów samorządowych. Mogłaby być także do Młodzieżowej 

Rady Miasta. .  

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi Pani Radnej Wermińskiej, 

stwierdził, że „klubowi koledzy pracują nad swoim projektem już osiem lat i nie 

mogą go wyszlifować”. „Może czasem lepiej podjąć coś niedoskonałego, ale 

niech działa. W działaniu dowiemy się dużo lepiej co działa, a co należy 

poprawić, niż w zaciszu gabinetów głowiąc się nad tym, co można tu jeszcze 

poprawić”.  

 

Radna Stanisława Wermińska wyjaśniła, że obecnie trwa dyskusja, z której 

może coś dobrego wyniknie. Dyskusja trwała już w zaciszu gabinetów, w 

Zespole, a obecnie trwa  na forum Rady Miasta. Taka jest jej rola. 

 

Radny Adam Warzecha zwrócił się do Pani Radnej Wermińskiej. Stwierdził, 

że praca w Zespole nie była zamknięta. „Ani razu Pani Radna nie poprosiła  

o jakąkolwiek informację na ten temat. Cieszy się z tej aktywności, choć 

zapewne ma ona związek z wyborami do Parlamentu”. Radny ubolewa nad 

faktem, że niektórzy Radni wykorzystują to gremium w celu prowadzenia 

agitacji wyborczej i to kosztem młodzieży, co nie jest dobrą praktyką. Radny 

przypomniał, że  Radni „FSiPU” przygotowali kilka lat temu projekt uchwały  

w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta i „schowali go do szuflady”. „Nie był on 

dyskutowany w poprzedniej kadencji i kiedy obecnie Klub „PO” zgłosił swój 

projekt, nagle okazało się, że taki projekt już istnieje. W poprzedniej kadencji 

nie podjęto decyzji aby poddać go pod głosowanie i była to decyzja ówczesnego 

Przewodniczącego Rady. Na wszystkie te pytania, które zgłasza obecnie Pan 

Radny Forajter i Pani Radna Warmińska, odpowiedzi padały już w toku prac 

Zespołu. Podstawową zasadą, którą chcieliśmy zaprezentować było rozszerzenie 

okręgu wyborczego poza granicę szkoły. Pomysł był taki, aby oprzeć się na 

okręgach wyborczych obowiązujących w wyborach samorządowych. Natomiast 

kwestia, która nas różniła to ta, że uważamy, iż szkoły już dysponują własnymi 

samorządami, mają wybrane swoje władze młodzieżowe, a jeśli celem jest to, na 

co zwrócił uwagę Radny Jędrzejek, a mianowicie wspieranie samorządności, to 

trzeba zastosować instrument, który pozwoli na włączenie się większej ilości 

młodzieży w prace obywatelskie. Uważamy, że gdyby pozostawić wybory w 

szkołach, tak jak to Państwo proponujecie, to kandydatami do Młodzieżowej 

Rady Miasta byłyby osoby, które już obecnie są Przewodniczącymi, czyli de 

facto nie uzyskalibyśmy tej wartości dodanej. Taka była przyczyna naszej 

propozycji. Co do kwestii konsultacji społecznych, to ich wynik został 

przygotowany przez Pana Prezydenta dopiero w dniu wczorajszym i dopiero 

wczoraj Radni mogli się z tym dokumentem zapoznać. Dlaczego tak późno. 

Dlaczego na dzień przed sesją. Nie zna odpowiedzi. Prawnicy Urzędu Miasta 

nie mieli możliwości czasowych udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez 
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młodzież uwagi”. Radny poprosił „aby nie wylewać dziecka z kąpielą, nawet  

w toku kampanii wyborczej i zdecydować się na ten krok, który pomoże 

budować samorządność wśród młodzieży katowickich szkół”.   

 

Radna Stanisława Wermińska zaprzeczyła jakoby prowadziła kampanię 

wyborczą. Dodała, ze gdyby otrzymała powiadomienie, to chętnie 

uczestniczyłaby w posiedzeniach Zespołu opiniującego sprawę Młodzieżowej 

Rady Miasta.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że szkoły pracują w specyficznym 

wymiarze czasu i w okresie od czerwca do września nie ma uczniów  

w szkołach. Aby dotrzymać 30 dniowego terminu przewidzianego ustawą, 

konsultacje przeprowadzono w okresie od 16 sierpnia do 15 września. Z tego 

powodu  dopiero obecnie przedstawiono wynik konsultacji.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do propozycji, żeby regulamin został 

jeszcze przedyskutowany, przeczytany i naniesione na nim zostały poprawki. 

Poinformowała, że w swoim zawodowym życiu współpracowała przy 

redagowaniu wielu regulaminów. Z doświadczenia więc wie, że nigdy nie 

stworzymy doskonałego dokumentu „nie wrzucając go w życie”. Należy go 

przyjąć i następnie ewentualnie poprawiać. Podobnie dzieje się z ustawami 

sejmowymi, które konsultują eksperci, a które często wymagają korekty, po 

wejściu ich w życie. 

 

Radna Ewa Kołodziej przypomniała, że „wiosną 2006r. została przygotowana 

całkiem dobrze uchwała odnośnie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 

Została ona „storpedowana głosami „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”.  

W tym czasie Radna jeździła po szkołach i zachęcała młodzież do angażowania 

się w życie społeczne. Spora część młodzieży została przekonana i czekała na 

podjęcie uchwały. „Z niezrozumiałych do dzisiaj powodów ta uchwała została 

nieprzegłosowana, choć była bardzo dobrze przygotowana”. „Klub „FSiPU” już 

raz rozczarował młodzież i Radna musiała się tłumaczyć dlaczego ta Rada nie 

została powołana. Dziś mamy analogiczną sytuację. Znowu mamy opór. Czy to 

przypadkiem nie jest związane z metryką urodzenia niektórych osób”. Radna 

poprosiła „abyśmy po raz kolejny nie rozczarowali katowickiej młodzieży”. 

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do głosów oburzenia ze strony niektórych 

Radnych, stwierdził, że „uczestniczymy w dyskusji i każdy dyskutant bierze 

odpowiedzialność za to co mówi. Nie jest rolą Przewodniczącego bycie 

korektorem wypowiedzi poszczególnych osób w Radzie”.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że obecnie w Polsce dążymy do tego, 

aby wybory były bezpośrednie. Przykładem są wybory do Senatu RP. Radny 

chciałby, aby ten tryb był także trybem wyboru przedstawicieli młodzieży  
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w naszym mieście. Nie udało się uzyskać konsensusu. Radny zaproponował 

przesłanie tego projektu ponownie do Komisji, zgodnie z wnioskiem złożonym 

wcześniej przez Radnego Jerzego Forajtera, celem rozpatrzenia uwag  

i wniosków, także tych wynikających z dzisiejszej dyskusji.   

 

Radny Michał Jędrzejek odniósł się do wypowiedzi Radnej Kołodziej. 

Stwierdził, że „mój młody wiek i brak doświadczenia  nadrobię 

zaangażowaniem, gdyż rozumiem, że w tę stronę słowa te były skierowane. 

Będę  się starał to nadrobić”. Zgłosił wniosek o formalne zakończenie dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady udzielił jeszcze głosu wcześniej zgłoszonemu Radnemu. 

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że w sprawie istnieją liczne 

wątpliwości, czego dowodem jest chociażby obecna dyskusja. Dodał, że idea 

wyborów bezpośrednich bardzo mu się podoba. Projekt należy jeszcze 

dopracować.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnego Jerzego Forajtera, który 

wpłynął do Komisji Uchwał i Wniosków dotyczący powtórnego przekazania 

projektu uchwały „w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice” 

( PU-265/11) do komisji, celem poddania powtórnej analizie i merytorycznemu 

rozpatrzeniu uwag i opinii uzyskanych w trakcie konsultacji od młodzieży. 

Intencją jest zdjęcie punktu 25 z porządku obrad i przekazanie projektu uchwały 

do Komisji Organizacyjnej.  

 

Radny Jerzy Forajter  stwierdził, że „zgłasza wniosek w trakcie rozpatrywania 

projektu uchwały. W związku z tym wniosek winien być rozpatrzony  

w normalnym trybie. My nie zmieniamy porządku obrad, bo przecież 

dyskutowaliśmy tutaj długi czas nad przedstawionym projektem uchwały. 

Proponuje aby w wyniku dyskusji i rozpatrzenia projektu, skierować go do 

powtórnego przedyskutowania w komisji. Jest to wniosek formalny, dla którego 

wymagana jest zwykła większość głosów”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie 

Rady Miasta dla takiego trybu postępowania ponieważ Komisja pracowała przez 

pół roku, odbyły się konsultacje, odbyły się daleko idące uzgodnienia  

z Urzędem Miasta, odbyliśmy dyskusję. Teraz możemy zdjąć ten punkt  

z porządku obrad, żeby dalej pracować w Komisji, albo głosować. Albo go 

przegłosujemy, lub jeżeli projekt nie uzyska większości, to będziemy się 

zastanawiać co dalej. Czy zakończyć nad nim prace, czy pracować w komisji”. 

Prowadzący obrady ponowił pytanie „czy Pana wniosek dotyczy zdjęcia punktu 

z porządku obrad, czy też jest wyrazem intencji, że Pan chce głosować  

w określony sposób”.  
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Radny Jerzy Forajter wyjaśnił, że zgłosił wniosek formalny „o przekazanie 

projektu do Komisji. Gdybyśmy zdjęli z porządku obrad, to byśmy w ogóle nie 

dyskutowali nad tym wnioskiem. Pochyliliśmy się nad nim, rozpatrzyliśmy go 

stwierdziliśmy, że nie doszliśmy do konsensusu i chcemy jeszcze ponownie 

skierować sprawę do Komisji aby ją dopracować i na kolejnej sesji, czy za dwie 

wrócić do tematu i podjąć tą uchwałę. Nie zmieniamy porządku obrad”.   

 

Przewodniczący Rady przywołał § 12 ust. 1 Regulaminy Rady Miasta 

Katowice, który stanowi, że „W czasie sesji Przewodniczący Rady udziela głosu 

poza kolejnością, w sprawie zgłoszeń wniosków o charakterze formalnym, 

których przedmiotem mogą być: 

- stwierdzenie kworum, 

- zakończenie dyskusji, 

- zwiększenie  czasu i ilości wystąpień dyskutantów, 

- przerwa w obradach, 

- powtórne przeliczenie głosów, 

- wyłączenie jawności obrad;” 

„Nie ma tutaj sytuacji, o której Pan mówi, tzn. zdjęcia punktu z porządku obrad 

i przekazania projektu uchwały do dyskusji w Komisji. Albo jest to wniosek  

o zmianę porządku obrad, albo przechodzimy do głosowania nad projektem 

uchwały”. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że w trakcie dyskusji składa wniosek do 

Komisji Uchwał i Wniosków i wnosi o jego przegłosowanie. Jest to normalny 

tryb procedowania.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „teraz Pan Przewodniczący mówi o czymś 

zupełnie innym”.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że cały czas mówi o tym samym. 

 

Radny Adam Warzecha odwołał się do zwyczaju. Przypomniał takie sesje,  

w których „interpretował Pan rozpatrzenie projektu uchwały, jako głosowanie 

nad projektem uchwały. W związku z tym prosi o zastosowanie tej samej miary 

także w tym przypadku”. „Rozpatrzenie projektu uchwały nie oznacza dyskusji 

nad tym punktem, w myśl § 37 Regulaminu Rady Miasta Katowice, ale 

głosowanie tej uchwały na „tak” lub na „nie”. 

 

Radny Jerzy Forajter  stwierdził, że będzie wdzięczny za wskazanie sytuacji, 

kiedy podjął taką właśnie decyzję. „Prawda na pewno, była zupełnie inna. 

Wykorzystujecie pewne fakty do dyskusji politycznej”. Radny zwrócił się do 

Przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków o przegłosowanie złożonego 

przez siebie wniosku w sprawie skierowania projektu do Komisji.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że nie znajduje podstawy prawnej dla takiego 

wniosku. „Tryb pracy nad projektem uchwały kończy się głosowaniem nad 

projektem uchwały. Nie ma trybu: pracujemy nad uchwałą – I czytanie  

i skierujemy projekt uchwały do Komisji, bądź kierujemy go gdzie indziej, bądź 

odrzucamy. Dzisiaj doszliśmy do finału naszych prac w Komisji i możemy tę 

uchwałę przyjąć, albo możemy jej nie przyjmować. W związku z tym, że 

wniosek nie znajduje podstawy w Regulaminie Rady Miasta nie można go 

uwzględnić”.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że „przypomina sobie sytuacje, jakie 

miały miejsce i interpretacja, którą przedstawia Pan Przewodniczący Forajter 

była interpretacją, którą również stosował w poprzedniej kadencji”. Sytuacja jest 

prosta. „Trzeba zgłosić wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad  

i zdobyć bezwzględną większość głosów. Nie ma zwykłej większości, która 

pozwoli skierować projekt uchwały do komisji. Uchwała musi być głosowana, 

jeżeli ten punkt z porządku obrad nie zostanie zdjęty.  

W tej kadencji pojawiła się nowa tradycja. Pan Przewodniczący zabrał 5 razy 

głos”.  

 

Radny Marek Chmieliński poparł wniosek złożony przez Pana Radnego 

Jerzego Forajtera i wniósł o poddanie go pod głosowanie jako wniosek najdalej 

idący. „Taka jest rola Pana Przewodniczącego”.  

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie znajduje podstawy prawnej dla takiego 

głosowania. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił wniosek o zdjęcie punktu 25 z porządku 

obrad sesji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu 25 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Katowice z porządku obrad sesji. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku 

głosowania: 14 głosów „za”, 10 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach.  

 

Przewodniczący Rady o godz. 13.50 ogłosił przerwę.  

O godz. 14.30 wznowiono obrady sesji.  
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c.d. punktu 25  < zapis AV> 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że w trakcie rozpatrywania projektu uchwały 

nie były przestrzegane zapisy statutowe, co grozi „falandyzacją Statutu przez 

Pana Przewodniczącego. Klub „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” wyraża 

stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania. W związku z tym będziemy 

głosowali przeciwko temu projektowi”. Radny zadeklarował, że jeżeli 

przedłożony projekt nie uzyska wymaganej większości, to w najbliższym czasie 

Klub „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” przedstawi własny projekt 

powołujący Młodzieżową Radę Miasta. Radny dodał, że „najwyższy czas 

pochylić się nad Statutem Miasta, abyśmy te punkty, które są powodem 

rozbieżności interpretacyjnych sobie wyjaśnili”.   

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie znalazł podstawy prawnej dla 

złożonego przez Radnego Forajtera wniosku. W związku z tym nie mógł być on 

zrealizowany. 

 

Radna Ewa Kołodziej zapytała „czemu w poprzedniej kadencji, nikt nie 

zaproponował powołania Młodzieżowej Rady Miasta, zwłaszcza, że Klub 

„Forum Samorządowe i Piotr Uszok” miał znaczną przewagę w składzie Rady 

Miasta Katowice. Nikt nie widział wówczas potrzeby utworzenia takiego 

gremium. Dopiero odkąd Klub „PO” podjął próbę utworzenia takiej Rady, nagle 

wszyscy się ożywili”.  

 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła się do Pana Przewodniczącego, że 

„ścisłe przestrzeganie prawa nieraz jest gorszym bezprawiem, niż przestrzeganie 

go”.  

 

Radny Marek Szczerbowski  stwierdził, że „podczas poprzednich kadencji 

podejmowaliśmy takie uchwały i przy konieczności ich zmiany interpretowano 

to jako „uchwałę kroczącą”, że zostanie poprawiona w trakcie procesu, że nie 

dotyczy tego miesiąca, czy też roku. Konsekwentnie powinniśmy więc 

zaproponowany projekt uchwały przegłosować i tym samym zdopingować Klub 

„Forum Samorządowe i Piotr Uszok” do dużo bardziej intensywnej pracy, niż 

jeden projekt uchwały na pięć lat.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

10 głosów „za”, 14 głosów sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Debata na temat rozwoju ul. Mariackiej w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490445.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317298437.pdf


                                                     

 

 27 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice o dotychczasowych działaniach 

miasta w zakresie ożywienia śródmieścia w tym rejonie. < zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację na temat działań Miasta w 

zakresie ożywienia śródmieścia w rejonie ul. Mariackiej oraz danych nt. 

bezpieczeństwa, interwencji itp. 

/ Informacja – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Rada  Miasta  Katowice  wyraziła zgodę  na zabranie głosu przez Pana 

Dominika Tokarskiego. Wynik głosowania: 22 głosy „za”, 1 głos sprzeciwu  

i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

Pan Dominik Tokarski ze Stowarzyszenia „Moje Miasto” i zarazem  

przedsiębiorca z ulicy Mariackiej stwierdził, że ulica Mariacka jest tematem, 

który wywołuje duże emocje w mieście, w mediach oraz na forach 

internetowych. Nie podlega dyskusji, że jest to sukces miasta i mieszkańców. 

Jest to nowa miejska przestrzeń, „której się uczymy”. Przy wszystkich 

zdarzeniach, które miały tam miejsce, mniej lub bardziej udanych wydarzeniach, 

satysfakcjonujących nas na poziomie kulturalnym, lub nie, nastąpił pewien 

proces ożywienia miasta, które „przestało być nudne”. Jest to „żywa tkanka, na 

której operujemy, której musimy się uczyć”. Stwierdził, że  jako przedsiębiorca 

spotyka się z wieloma problemami, jednak po roku działalności należy 

odnotować ogromne ożywienie. Stąd też być może wielość problemów, które 

obecnie kumulują się w tym miejscu. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy 

upatrywać w tym, że podczas remontu ulicy nie podjęto systemowych 

rozwiązań. Obecnie oczekuje się na takie rozwiązania. Muszą one polegać na 

współpracy służb porządkowych, policji i straży miejskiej. Należy 

przemodelować dotychczasowe działania. Stąd pomysł spotkania osób 

prowadzących bary, animację kulturalną, władz miasta i policji, w celu  

wspólnego zaproponowania zmiany w podejściu do problemów gromadzących 

się na tej ulicy. Kwestia mieszkańców także stanowi problem. Pan Tokarski 

przywołał liczne interwencje policji odnośnie hałasu na tej ulicy. Przeszkadza 

on okolicznym mieszkańcom. Nikt jeszcze dosadnie nie powiedział, że „tam już 

cicho nie będzie. Został osiągnięty pewien efekt skali, gdzie przyjeżdżają ludzie 

z całej aglomeracji, żeby w piątek i sobotę spędzić tu czas”. Niestety działają 

tam także sklepy monopolowe, w których dostępność puszki z piwem za 3 złote 

jest dla przedsiębiorców prowadzących bary czymś „kuriozalnym”, co także jest 

kwestią do wspólnego działania władz miasta, służb miejskich  

i przedsiębiorców. Pan Tokarski zaproponował częstsze spotkania, w celu 

rozwiązywania bieżących problemów tej ulicy. Kończy się sezon. Dobrze 

byłoby, aby w przyszłym roku, na początku nowego sezonu można już było 

mówić o rozwiązaniu problemów w sposób systemowy, strukturalny  

i skuteczny. Byłoby to z pożytkiem dla wszystkich. „Mariacka jest fajnym 

miejscem, ale negatywne zdarzenia nie budują jej dobrego obrazu”. Pan 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490519.asx
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Tokarski dodał, że należy spodziewać się niebawem, iż temat rozszerzy się na 

inne ulice w centrum, gdyż już widoczne jest wzmożone zainteresowanie pod 

wynajem pod zakłady gastronomiczne na przyległych ulicach. 

 

Radna Helena Hrapkiewicz  stwierdziła, że jako do Radnej ze Śródmieścia 

zgłaszanych jest wiele problemów. Pewnych rzeczy nie odwrócimy. 

Chcielibyśmy, aby była to ulica, na której się spotykamy, cieszymy się, bawimy, 

jednak pierwsza rzecz to mieszkańcy oraz problem alkoholu. „Krążą tam watahy 

pijanej młodzieży”. „Musi być takie miejsce, gdzie młodzież będzie się bawiła  

i spędzała letni czas, ale my musimy także tę młodzież wychowywać”. 

Tymczasem jest tam mnóstwo wulgaryzmów, agresji. Jest to także miejsce, 

gdzie stoi Kościół. Niezależnie od naszej postawy ideologicznej i od naszego 

wyznania nie możemy pozwolić na to, aby Kościół był znieważany. Jego teren 

jest zanieczyszczany, malowane są ściany. Młodzież często przekrzykuje 

modlących się na wieczornej mszy. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że dyskusja jest 

otwarciem rozmowy na temat tego, że Śródmieście Katowic może być „fajne”, 

przyciągać młodzież z innych miast, jednak z powodu tego, iż jest to przestrzeń 

nowa, to wszyscy musimy nauczyć się jej używać. W związku z tym, musimy 

koordynować wszystkie konieczne na tej ulicy działania, zarówno w wymiarze 

społecznym, bezpieczeństwa, czy też w wymiarze relacji administracja- 

przedsiębiorca. Prowadzący obrady zaapelował aby podjąć taką tematykę na 

planowanych na przyszły rok tematach w branżowych komisjach Rady Miasta.  

 

Radny Michał Jedrzejek przypomniał, że od początku poprzedniej kadencji 

Rady Miasta wspierał ożywienie ulicy Mariackiej. Jest to początek do 

rozwiązania problemu, jak nauczyć się żyć w nowej sytuacji. Jesteśmy 

aspirującym do stolicy konurbacji śląskiej miastem i musimy liczyć się z tym, że 

to nie będzie tylko ulica Mariacka, ale także całe centrum. Tak jak we 

Wrocławiu Pasaż  Niepolda, czy w Ostrawie ulica Stodolni, tak w Katowicach 

ulica Mariacka skupia w sobie wszystkie problemy, które muszą znaleźć 

rozwiązania w stosownych procedurach. „Zrozumiałe jest, że ktoś, kto mieszka 

przy tej ulicy chce mieć ciszę, jednak mieszkając w centrum stolicy 

województwa należy liczyć się z tym, że nie mieszka się na wsi”. Nie jest to 

efekt złego wychowania młodzieży. Miasto ma zapewnić podstawowe rzeczy, 

takie jak utrzymanie porządku, bezpieczeństwo. „Wydaje się, że czas 

permanentnej animacji ulicy Mariackiej już  się zakończył. Masa krytyczna 

została przekroczona”. To, że młodzież może tu tanio kupić alkohol jest 

problemem, który można łatwo naprawić. W kontekście Kościoła, być może  

w celu rozwiązania wspomnianych wcześniej problemów należy usunąć ławki  

z okolicy Kościoła, lub też ogrodzić świątynię. Problemy będą pojawiały się w 

większej skali, jako, że aspirujemy do miana stolicy województwa, a taka „żyje 

nocą”.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że ulica Mariacka jest to namiastka centrum 

miasta. Śródmieście pełni wiele funkcji, w tym takie, w którym jest bardzo 

głośno, gdyż znajdują się w nim kluby oraz inne funkcje, o odmiennej  

działalności. Jest to ważny przyczynek do dyskusji, co do koordynacji działań  

w przypadku innych planowanych przez miasto przestrzeni, takich jak 

chociażby te po byłej Kopalni Katowice. Należy postawić pytanie „Co tam się 

będzie działo po wyjściu ostatniego gościa z Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego, NOSPR-u, czy Muzeum Śląskiego. Chodzi o to, aby ta 

przestrzeń nocą wyglądała równie atrakcyjnie jak w ciągu dnia”.  

 

Radna Ewa Kołodziej  stwierdziła, że często popadamy w skrajności. Z jednej 

strony mieliśmy potrzebę ożywienia centrum i „pojawiła się moda 

przychodzenia na Mariacką”. Związane było to także z ubieganiem się miasta  

o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Obecnie przebywanie na Mariackiej 

przynosi niestety także wstyd, gdyż można tam doznać wielu kłopotów  

i przykrości. Wydaje się, że powinno się zrobić wszystko, aby przebywanie na 

ulicy Mariackiej nie kojarzyło się jedynie ze spożywaniem alkoholu. Plan 

ożywienia centrum jest ambitny i pomimo tego, że nie zdobyliśmy tytułu ESK 

powinny tam nadal odbywać się wydarzenia kulturalne i sportowe. 

„Wykonaliśmy pozytywny krok. Zatrzymajmy to, co pozytywne, a zmieniajmy 

to, co jest konieczne”.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że to co się dzieje na tej ulicy jest 

konsekwencją zmian, które tak naprawdę były przez nas oczekiwane. Pytanie 

brzmi, czy byliśmy na to przygotowani, tzn. czy przewidzieliśmy, że 

mieszkający tam ludzie będą z powodu ożywienia ulicy niezadowoleni, czy 

byliśmy przygotowani na to aby wydawać sprawnie decyzje administracyjne 

związane z adaptacja nowych przestrzeni, czy wreszcie byliśmy przygotowani 

na to, że duży potok ludzi będzie determinował potrzebę powstania sanitariatów  

oraz związanych z tym działań porządkowych. Jest to projekt, który zanim 

zostanie wdrożony musi być obudowany identyfikacją obszarów ryzyka. 

Wydaje się, że Urząd Miasta nie był na to wszystko przygotowany. Radny 

zaproponował aby przygotować projekt uchwały odnoszący się do odpowiedzi 

na pytanie, czego miasto oczekuje od tej ulicy z uwzględnieniem identyfikacji 

obszarów ryzyka. Musimy wiedzieć jak te zmiany będą postępować i jak 

powinniśmy sobie z nimi radzić.  

 

Radny Piotr Pietrasz stwierdził, że obecnie należy odpowiedzieć na pytanie 

jak radzić sobie z tą przestrzenią miasta w sytuacji, kiedy Katowice nie 

otrzymały tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Problem sklepów nocnych 

podnoszony jest od wielu lat. Oczekujemy jego rozwiązania. Problem 

mieszkańców, to także dążenie do spójnej polityki mieszkaniowej, w której 

planując, że ulica ma być obiektem imprez kulturalnych, należy zastanowić się 
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gdzie tych ludzi przenosić, co będzie zapewne bardzo trudne. Ponadto jak 

oddzielić wydarzenia kulturalne od Kościoła. Planowane jest poszerzenie 

monitoringu, zwiększenie obecności patroli Straży Miejskiej. Kolejny temat, to 

jak w kontekście planowanej przebudowy Rynku będzie wyglądała rola ulicy 

Mariackiej.   

 

Radna Bożena Rojewska zasygnalizowała problem żebractwa. Radna 

wywołuje problem, gdyż także tę kwestię należy wziąć pod uwagę.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiany na tej ulicy to szansa ożywienia 

Śródmieścia. Wszyscy temu kibicują. Jest to jednak proces, który sam się nie 

dokona. Pytaniem pozostaje, co by się stało gdyby tych imprez nagle zabrakło. 

Kiedy wydarzenia kulturalne zaczną zanikać przekonamy się czy ulica ta 

nabierze swój własny „rytm życia”. Musimy wiedzieć jak powinna wyglądać 

relacja pomiędzy administracją ( wydającą pozwolenia na budowę, adaptację 

lokali, zajmującą się małą architekturą, zarządzającą porządkiem, 

bezpieczeństwem ) z tymi, „którzy tam są”. Chodzi o koordynacją tych działań, 

aby nie było tak, że ktoś pół roku czeka np. na pozwolenie na adaptację lokalu. 

„Brak zasad, co do małej architektury, także jest zasadą, ale nie może być tak, że 

to uznaniowa decyzja urzędnika decyduje, czy wybrany kolor parasola jest 

właściwy, czy nie”. Ulica Mariacka nie może być i nie powinna być wszystkich. 

Wydawało się, że będzie to namiastka Śródmieścia, ekskluzywne miejsce, 

w którym będzie się można spotkać, a nie tania pijalnia piwa. Każdy wybór 

niesie ze sobą określone konsekwencje. Kluczowe jest poszukiwanie 

skoordynowania działań wszystkich potrzebnych do tego służb. Nie stanowi  

problemu, że sklep prowadzi sprzedaż alkoholu, jednak, jeżeli przy tej okazji 

sprzedaje także jednorazowe kubki do jego spożycia, to odpowiednie służby 

powinny zareagować, gdyż jest to ewidentne złamanie prawa. W takiej 

konkurencji dobry lokal nigdy nie wygra. „Trzeba się uczyć ulicy Mariackiej,  

w tym właściwego jej odśnieżania oraz należytego jej utrzymania w czystości”. 

Obecnie nie przypomina ona zadbanego deptaka, także w ciągu dnia. Takie 

detale także są istotne. Powinny tam być obecne patrole właściwych służb, tak 

aby nikomu nie przyszło do głowy, „że chce tam porozrabiać”. Bardzo cieszy 

zapowiedź Pana Prezydenta o zmianie regulacji odnośnie mieszkańców. Nie 

wszyscy chcą tam mieszkać i w ramach rewitalizacji będą mieli szansę zmiany 

swojego zamieszkania. Koordynacja pracy poszczególnych służb, to także 

właściwy podział ról. Bardzo ważną rolę pełnią tu także użytkownicy, czyli 

przedsiębiorcy. Po drugiej stronie muszą mieć jednak partnera, z którym będzie 

się łatwo współpracowało.  

 

Radna Bożena Rojewska dodała, że problemem jest nie tylko tani alkohol, ale 

jego sprzedaż osobom nieletnim. Problemem jest także wspomniane już 

wcześniej żebractwo oraz natarczywość osób żebrzących. Często są to ludzie  

w sile wieku, którzy mogli by się podjąć jakiejś pracy. 
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Radny Jerzy Dolinkiewicz zwrócił uwagę na problem sklepu monopolowego 

znajdującego się przy ulicy Warszawskiej, naprzeciwko Parafii Ewangelickiej.  

Generuje on problem alkoholizmu. Konieczne są także przy tej okazji TOI  

TOI-e. Powinno się  podjąć w mieście działania ograniczające sprzedaż taniego 

alkoholu, w tym nieletnim ze sklepów całodobowych. Odpowiednie służby 

powinny się włączyć  w ten proces. 

 

Punkt 27 Prezentacja projektu „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja ( PU-

262/11). Powołanie komisji doraźnej do zaopiniowania Studium ( PU-

281/11). < zapis AV> 

 

Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej.  

 

Prezydent  Piotr Uszok przypomniał, że nad Studium prace trwają już od kilku 

lat. Trwały dyskusje w różnych gremiach, wydaje się, iż przyszedł czas 

uchwalenia tego dokumentu. 

 

O godz. 14.10 ogłoszono techniczną przerwę. 

O godz. 14.25 wznowiono obrady. 

 

c.d. punktu 27 < zapis AV> 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przypomniała, że projekt Studium został opracowany przez Biuro 

Rozwoju Regionu w Katowicach, które wyłoniono w trybie przetargu. Projekt 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice został przygotowany już w 2008r. W wyniku zmiany przepisów 

pojawiła się konieczność opracowania jeszcze dodatkowo prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz uzyskania uzgodnienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska na zakres tej prognozy. Takie uzgodnienie 

otrzymało miasto w 2009r. W tym samym roku przedstawiono projekt Miejskiej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która po dwóch posiedzeniach 

wydała pozytywną opinię do projektu Studium. 

Także w roku 2009 projekt przedstawiono pod obrady Komisji Rozwoju Miasta. 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, po czym projekt został 

przekazany do obligatoryjnych uzgodnień i opiniowania. W ich wyniku 

uzyskano pozytywne opinie i na początku 2010r. wyłożono projekt Studium do 

publicznego wglądu. W tym samym roku odbyły się dwie publiczne dyskusje. 

Pierwsza dotyczyła problemów komunikacyjnych, a druga aspektów 

funkcjonalno-przestrzennych. Publiczne uwagi do Studium można było wnosić 

do marca 2010r. Wpłynęło 1000 pism w tej sprawie. Wiele z nich jednak 

powielało się, miały tę samą treść. Z tego powodu zostały one wszystkie 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490579.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490684.asx
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pogrupowane i wyodrębniono w nich problemy ze względu na poruszane 

tematy. Wyodrębniono około 600 spraw. Podzielono je na grupy tematyczne  

o wspólnych przesłankach ich sposobu rozpatrzenia. W marcu br. Radni 

otrzymali zbiorczy wynik tych działań w postaci tabel wynikowych 

zawierających wszystkie uwagi, zarówno uwzględnione, nieuwzględnione, jak  

i w części uwzględnione i w części nieuwzględnione.  

Uwag było: 198 nieuwzględnionych oraz 160 w części uwzględnionych, a w 

części nieuwzględnionych. Wszystkie nieuwzględnione uwagi zostały 

przedstawione Radnym do rozpatrzenia.  

Wspomniane tabele zostały w marcu br. umieszczone także w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

 

Pani Iwona Batkowska z Biura Rozwoju Regionu stwierdziła, że projekt 

Studium zawiera zmiany wynikające z uwzględnienia zgłoszonych uwag przez 

Pana Prezydenta. W stosunku do pierwotnej wersji, w dokumencie pojawiło się 

uzasadnienie oraz synteza najważniejszych rozwiązań przyjętych w projekcie 

Studium. Zasadniczo kierunki rozwoju przestrzennego, cele oraz kierunki zmian 

w strukturze przestrzennej miasta nie uległy zmianie, gdyż nie wpłynęły do nich 

żadne uwagi. Cele rozwoju miasta i główne kierunki zmian przestrzennego 

miasta uległy podtrzymaniu. Jedna wyraźna zmiana, wprowadzona w wyniku 

wniesionych uwag, to zmiana struktury ośrodków usługowo-handlowych  

w mieście, która w miejsce „płaskiej, obejmującej wskazanie dużego centrum 

miasta oraz ośrodków lokalnych’, wprowadziła strukturę hierarchiczną, ze 

wskazaniem „centrów międzydzielnicowych oraz obszar śródcentrum”. Obszary 

centrów o znaczeniu ponadlokalnym zostały wyznaczone jako jedyne, w których 

będzie można budować obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej  

2 tys. metrów kwadratowych. 

Projekt Studium obejmuje tomy, w których znajdują się: część tekstowa, 

zawierającą uwarunkowania, tom określający kierunki, czyli ustalenia Studium 

oraz trzy załączniki graficzne. Format dokumentu wynika z zapisów 

ustawowych. 

Zmianie uległa także liczba planów miejscowych zaplanowanych do wykonania,  

z poprzednich 9, obecnie wskazano ich 16. Jest to wynik rozeznania potrzeb,  

w tym uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dzielnic 

południowych, co, do których uchwalenia zgłoszono duże zapotrzebowanie. 

 

Prowadząca obrady przypomniała, że  projekt  „Studium…” wpłynął do Biura 

Rady Miasta w dniu 2.09.2011r.  Z uwagi na znaczenie tego dokumentu 

wymaga on jeszcze szczegółowego przedyskutowania. W tym celu proponuje 

się powołanie komisji doraźnej Rady Miasta Katowice.   

Przypomniała, że projekt uchwały w  tej sprawie otrzymali Państwo Radni  jako 

druk sesyjny nr PU-281/11.Uzyskał on pozytywną opinię Komisji 

Organizacyjnej. Zgłoszone zostały nazwiska Radnych do pracy w tej komisji: 

Radny Arkadiusz Godlewski – jako Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy 
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Forajter – jako Wiceprzewodniczący Komisji, Radna Bożena Rojewska, Radny 

Witold Witkowicz, Radny Marek Chmieliński, Radny Marek Szczerbowski, 

Radny Wiesław Mrowiec.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że w trakcie Komisji Rozwoju Miasta 

rozpatrywano projekt Studium. W związku z tym, że zmieniły się zasady 

głosowania nieuwzględnionych uwag, które obecnie wszystkie muszą zostać 

odczytane, zarówno na sesji Rady, jak i na Komisji, pojawiła się konieczność 

powołania komisji doraźnej. Będzie ona rozpatrywała takie uwagi, dyskutowała 

nad nimi i przygotuje materiał na sesję Rady. Poza członkami komisji Radna 

zaprosiła także wszystkich pozostałych Radnych do pracy na Komisji Rozwoju 

Miasta oraz na komisji doraźnej.  

 

Radny Jerzy Forajter zwrócił uwagę na to, że wymogiem ustawowym jest 

odczytanie nieuwzględnionych uwag na sesji Rady. Wydaje się, że praca w 

komisji doraźnej niczego w tym temacie nie zmieni. Radny uważa, że Komisja 

Rozwoju sama sobie z tym materiałem poradzi i nie ma potrzeby „mnożenia 

bytów”. „Jeżeli Komisja Rozwoju Miasta jest zbyt mała w sensie ilościowym, to 

Radni z „Forum Samorządowego i Piotr Uszok” wielokrotnie występowali  

o zwiększenie jej ilości. Do tej pory pozostało to bez echa. Wzmocnijmy ją  

o dodatkowe osoby, a nie powołujmy dodatkowych komisji. Nie dublujmy 

kompetencji zaproponowanej nowej komisji z dotychczasową Komisją Rozwoju 

Miasta”.  

 

Radna Bożena Rojewska wyjaśniła, że w trakcie jednego posiedzenia Komisji 

Rozwoju nie da się przeprowadzić procedury dyskusji nad nieuwzględnionymi 

uwagami zgłoszonymi do Studium. Ponadto Komisja nie zajmuje się jedynie 

tematyką związaną z uchwalaniem tego dokumentu, ale także innymi tematami. 

Stąd propozycja powołania dodatkowej komisji, która zajmować się będzie 

jedynie problematyka związaną ze Studium zagospodarowania przestrzennego 

miasta. Radna stwierdziła, że „niezrozumiałe jest dlaczego Radny Forajter jest 

przeciwny powołaniu takiej doraźnej komisji, skoro sam zgłosił się do pracy  

w niej. Już sam ten fakt uzasadnia powołanie tej komisji”. Powoływanie 

większej ilości osób do Komisji Rozwoju Miasta mija się z celem, gdyż czasami 

brakuje na niej quorum.  

 

Prowadząca obrady stwierdziła, że poza proponowaną komisją doraźną 

pracują już w Radzie Miasta podobne komisje, jak chociażby Komisja powołana 

do przeprowadzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych,  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że ilość decyzji, którą należy podjąć 

pracując nad Studium uniemożliwiłaby wykonywanie innych zaplanowanych 

przez Komisję Rozwoju Miasta zadań. Zwiększenie stanu osobowego tej 

Komisji nie zmieniłoby tego stanu rzeczy. Jako przykład istnienia  podobnych 
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dodatkowych komisji, Radny podał przykład prowadzonego od wielu lat 

Zespołu do spraw nazewnictwa  ulic i placów w ramach Komisji 

Organizacyjnej.  Zadaniami tymi od lat zajmuje się Pan Przewodniczący Jerzy 

Dolinkiewicz i nie ma tu mowy „o jakimkolwiek umniejszaniu roli 

Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, a są to przecież stricte sprawy 

zarezerwowane dla  tej Komisji”. 

 

Radny Marek Chmieliński  stwierdził, że podstawowym zadaniem Komisji 

Rozwoju jest opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 

Studium, jako podstawowego dokumentu w tym zakresie. Podsumował swoją 

wypowiedź, że prace nad Studium prowadzone powinny być na Komisji 

Rozwoju Miasta.  

 

Prowadząca obrady przypomniała, że Przewodnicząca Komisji Rozwoju Pani 

Bożena Rojewska zaprosiła wszystkich Radnych do współpracy w trakcie 

Komisji .    

„Nic nie stoi na przeszkodzie aby skład komisji doraźnej powiększyć  

o dodatkowe osoby”. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że Statut Miasta Katowice stanowi, iż  

„komisja między posiedzeniami działa w Zespołach”. W ramach Komisji 

Organizacyjnej działa Zespół ds. nazewnictwa ulic i placów. „Nie 

powoływaliśmy więc dodatkowej komisji, tylko w ramach kompetencji Komisji 

Organizacyjnej działa Zespół.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach 

poszerzonej na stałe Komisji Rozwoju powołać Zespół, który się tym zajmie  

w takim zakresie, w jakim oczekuje się tego od komisji doraźnej. Z jednej 

strony blokuje nam się udział w komisjach, nie pozwalając włączyć członków 

Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” do komisji, a potem mówi się nam, 

że jest tyle pracy, iż koniecznie należy powołać komisję doraźną”. Radny dodał, 

że Komisja Rozwoju Miasta zapewne świetnie sobie poradzi. Powtórzył, że „nie 

ma sensu mnożyć bytów”.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej przypomniała, że niedawno działał 

w ramach Komisji Budżetu Zespół w sprawie zwolnień od podatków. Pracowali 

w nim nie tylko członkowie Komisji Budżetu, ale także inni Radni. 

Przewodniczyła temu Zespołowi Pani Radna Barbara Wnęk. Istnieją  więc różne 

rozwiązania organizacyjne. Byłoby dziwne gdyby dla tak ważnego dokumentu, 

jakim jest Studium nie powołać doraźnej komisji.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że komisja nie ma żadnych uprawnień 

uchwałodawczych, tylko opiniotwórcze. Jedynym organem kompetentnym do 

podejmowania uchwał jest Rada Miasta. Każdy Radny musi dokładnie zapoznać 

się z zapisami Studium, zanim zagłosuje nad jego podjęciem. Radny zapytał, co 

stoi na przeszkodzie, aby powołać komisję doraźną, choć także w ramach 
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podkomisji Komisji Rozwoju Miasta można wypracować stanowisko do tego 

dokumentu. Z tego powodu zaproponował, aby poddać pod głosowanie 

powołanie komisji i w ten sposób rozstrzygnąć rozwiązanie sprawy. „Jeżeli ktoś 

czuje się pokrzywdzony, to sam zrezygnuje z pracy w komisji doraźnej, żeby 

ktoś inny mógł w niej pracować, jeżeli ma być to jakikolwiek powód do 

blokowania decyzji.”. „Nie dyskutujmy na temat formalizmów”. 

 

Radny Adam Warzecha  przypomniał, że w poprzednich kadencjach to Pan 

Przewodniczący Forajter powołał Komisję do spraw Statutu Miasta, chociaż są 

to zadania stricte należące do Komisji Organizacyjnej i to ona także 

samodzielnie mogła zająć się tym dokumentem. Zmienił się stan prawny i w 

tym momencie należy powołać komisję, w której poddany zostanie analizie 

dokument tej rangi, co Studium. „Jest dobrą praktyką tej Rady, że jeżeli stajemy 

przed większym zadaniem to powołujemy do tego celu Zespół, który nie jest 

komisją stałą, tylko powoływaną ad hoc”. „Ta sprawa należy do 

najważniejszych spraw dla miasta. Inicjatywa powołania komisji doraźnej nada 

temu przedsięwzięciu odpowiedni status i formułę.”.  

 

Radny Marek Chmieliński sprostował wypowiedź Prowadzącej obrady. 

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej nie jest ciałem doraźnym, tylko 

koniecznością, gdyż bez niej nie przeprowadzilibyśmy wyborów do Rad 

Jednostek Pomocniczych. „Przewodniczący Godlewski jest członkiem Komisji 

Rozwoju. Jego rola zmieniłaby się tylko o, tyle, że byłby Przewodniczącym tej 

komisji. Widocznie lider ugrupowania wszędzie musi być przewodniczącym”.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej stwierdziła, że podała tylko 

przykład i jeden ze sposobów organizowania różnego „rodzaju gremiów 

doraźnych”. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że Komisja doraźna powołana do spraw 

Statutu Miasta niejako stworzyła ten dokument. Tymczasem   powołanie komisji 

doraźnej do spraw Studium niczego nie zmieni  i  nie skróci pracy nad nim. 

„Nad uwagami musimy się pochylić w tracie sesji Rady”. To od Rady Miasta 

zależy czy powoła komisję doraźną czy nie. Radny stwierdził, że ma poważne 

wątpliwości, „czy ta komisja doraźna jest potrzebna”.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poddała pod głosowanie 

powołanie komisji doraźnej do zaopiniowania Studium. 

 

Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku 

głosowania:  przy 9 głosach „za”, 11 głosach sprzeciwu i braku głosów 

„wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317298572.pdf
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Radna Bożena Rojewska  raz jeszcze powtórzyła, że w trakcie jednego 

posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta nie da się omówić zgłoszonych do 

Studium uwag. Być może na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju 

powołany zostanie Zespół. Radna wyraziła nadzieję, że będą w nim 

uczestniczyć nie tylko członkowie Komisji Rozwoju, ale także inni Radni.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że „cieszy się z deklaracji Radnej 

Rojewskiej, iż chce współpracować z Radnymi „Forum Samorządowe  i Piotr 

Uszok”. Chciałby aby Radnych z tego Klubu było więcej w składzie Komisji 

Rozwoju Miasta.  W ramach większej komisji można tworzyć Zespoły”. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał w jakim trybie Przewodniczący Dolinkiewicz 

zabrał głos.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz wyjaśnił, że w trybie „ad vocem” wypowiedzi Pani 

Przewodniczącej Rojewskiej.  

 

Radna Bożena Rojewska wyjaśniła, że „nie mówiła o poszerzeniu składu 

Komisji, tylko, że w związku z takim, a nie innym głosowaniem nad komisją 

doraźną, będzie prawdopodobnie zmuszona do powołania Zespołu w ramach 

Komisji Rozwoju Miasta. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych Radnych, 

żeby wchodzili w skład tego Zespołu. Nie tylko Radni, którzy są w Komisji 

Rozwoju. Do tej pory nie interesował się tym projektem nikt z Radnych, nawet 

nie wszyscy w Komisji Rozwoju”. 

 

Radny Marek Szczerbowski  zauważył, że punkt 27 porządku obrad został 

zakończony. Nie rozumie dlaczego Prowadząca obrady udziela głosu Radnym. 

 

Radny Marek Chmieliński  podziękował za udzielanie Radnym głosu, gdyż po 

to są Radni aby mogli na różne tematy dyskutować. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że trudno jest powoływać do Zespołu 

dodatkowych Radnych, skoro nie wchodzą oni w skład Komisji. „Dajcie nam 

współpracować z Wami, również w  ramach Komisji Rozwoju”.  

 

Radna Bożena Rojewska  przypomniała, że każdy Radny może uczestniczyć  

w pracach komisji, także nie będąc jej członkiem, zwłaszcza, że w trakcie prac 

Zespołu nie będzie podejmowany projekt uchwały, gdyż Zespół, ani Komisja  

nie ma do tego uprawnień. 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie skarg i wniosków.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W G 

na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  

< zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490779.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-259/11. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady przypomniała, że  Pan W G pismem z dnia 18.08.2011r. 

zwrócił się  z prośbą  do Rady Miasta Katowice o wyrażenie zgody na zabranie 

głosu w trakcie dzisiejszej sesji.  

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana W G w 

wyniku głosowania: 11 głosów „za”,  1 głos sprzeciwu i brak głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

Pan W G  przedstawił swoje oświadczenie w sprawie. 

/ Oświadczenie – zał. nr 4 do protokołu/ 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 12 głosach „za”, 3 głosach  

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIV/254/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  c.d.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pani C L na Dyrektora 

Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-249/11. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 8 głosach „za”, 1 głosie  sprzeciwu  

i 6 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIV/255/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani B J na 

nieprawidłowe działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-270/11. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317711188
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317298695.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490844.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317711252
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317298782.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490928.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIV/256/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Punkt 29 Interpelacje . < zapis AV> 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej przypomniała, że w trakcie XIII 

sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. realizacji placów zabaw. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

21.09.2011r. 

1.2. uciążliwości jakie niesie za sobą działalność złomnicy na ul. Załęskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z  26.09.2011r.  

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie stanu kanalizacji na Placu Pod 

Lipami w Giszowcu. 

Odpowiedź Prezesa Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. Pana Andrzeja 

Guta z dnia 12.09.2011r. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie przyspieszenia terminu 

przyjęcia ojca mieszkanki Katowic do domu pomocy społecznej „Przystań” przy 

ul. Adamskiego 22. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia  20.09.2011r. 

4/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

4.1. wybudowania bieżni do skoku w dal oraz boiska do piłki plażowej przy 

Szkole Podstawowej nr 53 w dzielnicy Nikiszowiec. 

Odpowiedź  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej z 26.09.2011r.  

4.2. zwiększenia środków finansowych dla Przedszkola nr 61 w dzielnicy 

Giszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 26.09.2011r.  

4.3. umieszczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy 

Nikiszowiec. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.09.2011r. 

4.4. naprawy urządzeń i doposażenia placu zabaw w Parku Pod Lipami w 

dzielnicy Giszowiec. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta  Miasta  Katowice  Pana  Marcina  Krupy  z  dnia 

21.09.2011r. 

5/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

5.1. upamiętnienia Prezesa Narodowego banku Polskiego Sławomira Skrzypka 

poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej w Liceum nr VIII w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1317711321
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/9/29/1317298887.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318490994.asx
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

21.09.2011r. 

5.2. możliwości wykupu mieszkań na Osiedlu Kokociniec. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

19.09.2011r. 

5.3. uciążliwości imprez organizowanych na ulicy Mariackiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia  

19.09.2011r. 

Odpowiedź  uzupełniająca  Sekretarza  Miasta  Katowice Pana Janusza Waląga 

z dnia  26.09.2011r. 

6/ Radnego Tomasza Maśnicy  w sprawie: 

6.1. przedstawienia stanu prac nad przejęciem przez Miasto Katowice terenu po 

byłym klubie KKS „Kolejarz”. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

21.09.2011r. 

6.2. włączenia się przez Miasto Katowice w organizację  Integracyjnych  

Rajdów Górskich dla uczniów Katowickich szkół, z udziałem dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 23.09.2011r.   

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

7.1. możliwości wystawiania przez restauratorów w Katowicach ogródków 

zimowych. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

23.09.2011r. 

7.2. powstania większej ilości miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

22.09.2011r. 

7.3. wniosek w sprawie czyszczenia ul. Mariackiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.09.2011r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

1.1. wykonania remontu przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 23.09.2011r. 

1.2. wykonania drugiego wyjazdu z ul. Sobańskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 26.09.2011r.  

2/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

2.1. uzupełnienia placu zabaw w dzielnicy Załęże w Katowicach. 

2.2. uporządkowania skarpy na przedłużeniu ul. Pośpiecha w dzielnicy Załęże w 

Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.09.2011r. 
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3/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

3.1. rozważenia możliwości uruchomienia kilku kursów dziennie w soboty, 

niedziele i święta minibusu linii 973 na trasie Ochojec – Murcki. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.09.2011r. 

3.2. usunięcia awarii oświetlenia, jakie wystąpiły w ostatnim czasie na terenie 

dzielnicy Murcki. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 23.09.2011r. 

4/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie rozpatrzenia wniosku P. A G 

i jego żony. 

5/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie: 

5.1. podjęcia działań ułatwiających funkcjonowanie zawodowych rodzin 

zastępczych. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 26.09.2011r.  

5.2. gruntownego remontu, ulegającej wielokrotnym awariom, sieci 

wodociągowej przy ul. Wileńskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 23.09.2011r.  

5.3. podjęcia pilnych działań w sprawie przyłączenia posesji nr 433, 437 i 439 

przy ul. Panewnickiej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

22.09.2011r. 

5.4. powstałego  utrudnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach. 

6/ Radnej Krystyny Panek  i Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie 

wymiany okien w  Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach. 

7/ Radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji nie 

będących nauczycielami a zatrudnionych w jednostkach oświatowych miasta 

Katowice. 

7.2. wykonania naprawy schodów w przejściu podziemnym na ul. Mikołowskiej 

( przy Pałacu Młodzieży).  

8/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie: 

8.1. stanu wiat przeciwdeszczowych na przystankach autobusowych w 

Katowicach. 

8.2. złego stanu jezdni i chodników na drodze dojazdowej do budynku 

wielorodzinnego Tysiąclecia 88 oraz Stacji Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Katowicach. 

9/ Radnej Magdaleny Wieczorek  w sprawie: 

9.1. ekranów dźwiękochłonnych dla Osiedla Tysiąclecia (ulica Piastów 3, 5, 7 

oraz 9). 

9.2. podjęcia działań mających na celu zagospodarowania terenów przy rzece 

Kłodnicy na odcinku od źródeł do mostu przy ulicy Adwentowicza. 
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10/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

10.1. zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej na terenie dzielnic: Bogucice, 

Wełnowiec - Józefowiec. 

10.2. umieszczenia w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec pojemników na psie 

odchody. 

10.3. krytego basenu na terenie dzielnic północnych Katowic. 

10.4. parkingu miejskiego w dzielnicy Koszutka. 

10.5. zagospodarowania placu przy ul. Bytomskiej. 

10.6. zakupu oraz zagospodarowania terenu przy ul. Mikusińskiego. 

10.7. stanu torowiska tramwajowego na odcinku od placu Alfreda do Ronda. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

1.1. krawężników przy ul. Mikołowskiej – Rondo Mikołowskie.  

1.2. chodnika przy ul. Raciborskiej. 

1.3. posadzenia drzew przy ul. Strzeleckiej. 

1.4. remontu nawierzchni na ul. Chorzowskiej. 

1.5. postawienia niezbędnego znaku drogowego na ul. Chorzowskiej. 

2/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

2.1. zakupu numerów startowych z logiem lub herbem Katowic, na potrzebę 

organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, 

organizowanych na terenie naszego miasta. 

2.2. zabezpieczenia środków finansowych na organizację obchodów 10-lecia 

Środowiskowych Programów Profilaktycznych. 

3/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie przekształcenia gruntu z 

wieczystego użytkowania we własność członków Wspólnoty.  

4/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

4.1. podjętych przez Urząd Miasta działań dla utrzymania mostu nad torami 

kolejowymi, łączącego ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Adama Asnyka, 

niezbędnego dla przemieszczania się mieszkańców. 

4.2. zainstalowania gabloty informacyjnej Miejskiego Domu Kultury Południe 

w dzielnicy Ochojec. 

5/ Wniosek Radnych: Krystyny Panek, Mariusza Skiby, Piotra Pietrasza i 

Wiesława Mrowca w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice.   

 

Punkt 30 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

W punkcie zapytania radnych nie było żadnych pytań.  

 

Punkt  31 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej w związku  

z planowanym przeprowadzeniem wyborów na ławników w trakcie kolejnej, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318491060.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318491391.asx
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październikowej sesji Rady Miasta Katowice, zachęciła Państwa Radnych do 

zapoznawania się ze zgłoszeniami kandydatów  (pok. 311 BRM).  

 

Punkt 32 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Kołodziej stwierdziła, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 16.30 zamknęła  obrady XIV sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                                
                                                                       Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                              Przewodniczący                 Wiceprzewodnicząca  

                                                  Rady Miasta Katowice         Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał                                

                                                    Arkadiusz Godlewski                Ewa Kołodziej  

                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/10/13/1318491477.asx

