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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XVI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  30 listopada 2011 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.50 

Numery podjętych uchwał: XVI/285/11 – XVI/332/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski i 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha  

Sekretarze sesji: Radna Krystyna Panek  i  Radny Piotr Pietrasz   

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Adam Warzecha  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy 

katowickiego Rynku 

Nr 3 Oświadczenie Pana Jerzego Szmajdy – Prezesa Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radny nieobecny-Mariusz Skiba  
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Porządek obrad XVI 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 XV  sesji.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na 

miejsce radnej w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Tomasz Godziek)  

( PU-341/11).  

6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

7. Zmiany w porządku obrad.  

8. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

9. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy katowickiego 

Rynku. 

10. Zapytania radnych. 

52a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego     

        Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi K A ( PU-359/11).  

52b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  

        wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

        w Katowicach wobec H i A M za lokal mieszkalny  przy ul. Mariackiej  

        w Katowicach ( PU-360/11).  

52c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska w Katowicach  

        ( PU-361/11).  

52d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady  

        Miasta ( inicjatywa Komisji Edukacji) ( PU-362/11). 

11. Skreślony.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 

Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach ( PU-

343/11).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji 

Wyborczej Jednostek Pomocniczych ( PU-344/11).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 

11 Wełnowiec- Józefowiec ( PU-345/11).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 

lat ze spółką działająca pod firmą EMC Silesia Sp. z o.o. ( PU-309/11).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  

( PU-263/11).   

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w latach 2009-2010  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na 

lata 2007-2013 ( PU-311/11).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”  

( PU-313/11). 

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

terenie miasta Katowice „Chryzantem” ( PU-314/11).  

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

terenie miasta Katowice „Bożogrobców” ( PU-315/11).  

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

terenie miasta Katowice „Babiego Lata” ( PU-316/11).  

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

terenie miasta Katowice „Tadeusza Zarańskiego” ( PU-322/11).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Jeńców Ostaszkowa” ( PU- 

323/11).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Michała Banasika” ( PU-

324/11).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Piotra Urbańczyka” ( PU-

325/11).  

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

terenie miasta Katowice „Storczyków” ( PU-326/11).  

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

terenie miasta Katowice „Kawek”( PU-327/11). 

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

terenie miasta Katowice „Tadeusza Michejdy” ( PU-328/11).  

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

terenie miasta Katowice „Sportowa” ( PU-329/11).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie 

cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w 

Katowicach na 2012r. ( PU-317/11).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PU-318/11).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2010/2011, w 

tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów” ( PU-320/11).  
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33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

na rok 2011 ( PU-321/11). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przy Muzeum Historii 

Katowic w Katowicach Rady Muzeum ( PU-330/11).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miasto Katowice 

projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów ( PU-331/11).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku ( PU-

334/11).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ośrodka 

rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina” i ul. Pszczyńskiej w Katowicach  

( PU-335/11).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach ( PU-337/11).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

KWK „Murcki—Staszic” i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny 

zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama ( teren nr 1) oraz ulicy 73 

Pułku Piechoty ( teren nr 2) w Katowicach ( PU-339/11).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, 

warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej ( PU-338/11).  

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

miasta Katowice na 2011 rok ( PU-347/11). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 ( PU-348/11).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 3 i 4 kwatery 

Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach”  

( PU-349/11).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt I) ( PU-350/11).  

45.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt II)  

( PU-351/11).  
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46. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy ( PU-352/11).  

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia” ( PU-353/11).  

48. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

„Teraz My” na 2011r. ( PU-354/11). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2011 rok” ( PU-

355/11). 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2011 rok” ( PU-

356/11). 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach 

„Postaw na siebie!” na 2011 rok ( PU-357/11).  

52. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2011 rok”  

( PU-358/11).  

53. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pani A W na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach  

( PU-319/11).  

– skargi Pana G B na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta 

Miasta Katowice ( PU-340/11).  

- skargi Pana J E na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice i 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  

( PU-346/11).  

- wniosku Pani A M o wyrażenie zgody przez Gminę Katowice na 

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

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

336/11).  

54. Interpelacje radnych. 

55. Komunikaty i wolne wnioski. 

56. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady XVI  sesji 

Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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

Wiceprezydentów,  Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323769858.asx
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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.  

 

Przewodniczący Rady powitał  serdecznie Posłankę na Sejm RP Panią Ewę 

Kołodziej.  

Prowadzący obrady dodał, że na dzisiejszą sesję Rady Miasta zaproszeni zostali: 

1/ Pan Krzysztof Gorgoń – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich 

Oddział w Katowicach, 

2/ Pan Stanisław Podkański – Przewodniczący Miejskiej  Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że obrady sesji Rady Miasta są prawomocne.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Krystynę Panek  

2/ Piotra Pietrasza  

W/w Radni wyrazili zgodę. 

W wyniku głosowania,  przy 21 głosach  „za”,  na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Krystyna Panek i Piotr Pietrasz. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Adama 

Warzechę.   

Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Warzecha wyraził  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z XV sesji Rady Miasta Katowice był dostępny do wglądu w Biurze Rady 

Miasta oraz na stronach internetowych BIP. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770252.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322820212.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770342.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322820333.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770409.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie protokół z XV sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

26 października 2011r.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy 

na miejsce radnej w związku z wygaśnięciem mandatu ( p. Tomasz 

Godziek). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-341/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr XVI/285/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał rotę następującej treści:  

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców." 

 

Pan Tomasz Godziek złożył ślubowanie. 

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

 

Punkt 7 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi K 

A ( PU-359/11).  

2/ dopisaniu punktu 10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec H i A M za lokal mieszkalny przy ul. 

Mariackiej w Katowicach ( PU-360/11).  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322820454.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770489.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323173987
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322820551.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770553.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770620.asx
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3/ dopisaniu punktu 10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki  budżetowej pn. Straż Miejska w Katowicach  

( PU-361/11).  

 

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

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

poz. 539z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o zmiany 

porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 10d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta ( inicjatywa Komisji Edukacji) ( PU-362/11). 

2/ dopisaniu punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku  

( PU-363/11). 

3/ dopisaniu punktu 10f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach gminy Pilchowice  oraz  zmiany Statutu Związku 

( PU-364/11).  

Przewodniczący Rady dodał, że propozycja wprowadzenia punktów 

dotyczących przyjęcia dwóch gmin do KZK GOP odbywa się na wniosek 

Prezesa Zarządu KZK GOP.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miasta ( inicjatywa Komisji Edukacji) ( PU-362/11). Poprosił o oddzielne 

głosowanie nad zmianami w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to zgodne z obowiązującą procedurą.   

 

Radny Michał Jędrzejek zawnioskował, żeby nie wprowadzać do porządku 

obrad sesji punktów dotyczących przyjęcia do Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach gmin 

Lędziny oraz Pilchowice oraz zmian Statutu Związku, gdyż wiąże się to  

z obciążeniem finansowym dla miasta. Sprawy nie posiadają także opinii 

stosownej Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  zapytał Pana Prezydenta czy  

w trakcie sesji, przed procedowaniem nad zaproponowanymi punktami dot. 

KZK GOP, Urząd Miasta jest w stanie przygotować informację  

o przewidywanych skutkach finansowych podjęcia takich uchwał.  

 

Prezydent Miasta Piotr Uszok wyjaśnił, że to KZK GOP ma obowiązek 

wskazać źródła finansowania. Prezydent oczekuje pisemnego uzasadnienia w tej 

sprawie ze strony Prezesa KZK GOP. W związku z tym Prezydent poprosił  
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o przeniesienie projektów uchwał na kolejną sesję Rady. 

 

Przewodniczący Rady wycofał  propozycję  dopisania punktów dotyczących 

przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach gmin Lędziny oraz Pilchowice oraz zmian 

Statutu Związku i przeniesienie ich na kolejną sesję. 

Dodatkowo Prowadzący obrady zaproponował kolejne zmiany do porządku 

obrad: 

1/ dopisanie punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice. 

2/ dopisanie punktu 10f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

3/ dopisanie punktu 10g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

4/ dopisanie punktu 10h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice. 

Konieczność podjęcia w/w uchwał  podyktowana jest wygaśnięciem mandatu 

Radnej, a obecnie Poseł na Sejm Pani Ewy Kołodziej. 

 

Radny Jerzy Forajter zwrócił uwagę na fakt, że w trakcie wczorajszej Komisji 

Organizacyjnej nie było dyskusji na temat zaproponowanych przez 

Przewodniczącego Rady punktów. Nie uzgadniano ich także w trakcie  Klubów 

Radnych.  

O godz. 11.25 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 11.45 wznowiono obrady. 

 

c.d. punktu 7 <zapis AV> 
 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie: 

1/ dopisanie punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi K 

A ( PU-359/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisanie punktu 10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec H i A M za lokal mieszkalny przy ul. 

Mariackiej w Katowicach ( PU-360/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770691.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322821496.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322821615.pdf
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3/ dopisanie punktu 10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki  budżetowej pn. Straż Miejska w Katowicach  

( PU-361/11).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisanie  punktu 10d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta ( inicjatywa Komisji Edukacji) ( PU-362/11). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisanie punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice. 

Zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 

Rady, w wyniku głosowania: 12 głosów „za”, 10 głosach przeciwnych i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ dopisanie  punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

Zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 

Rady, w wyniku głosowania: 12 głosów „za”, 12 głosach przeciwnych i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ dopisanie  punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

Zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 

Rady, w wyniku głosowania: 12 głosów „za”, 11 głosach przeciwnych i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

8/ dopisanie  punktu 10e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice. 

Zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 

Rady, w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 12 głosach przeciwnych i braku 

głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady zaproponował ponadto skreślenie punktu 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322821768.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322821869.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322821960.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322822091.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322822195.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322822305.pdf
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rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice ( PU-342/11). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał  kiedy planowana jest przerwa w obradach, 

konieczna na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ogłosi przerwę po punkcie 16 porządku 

obrad.  

 

Punkt 8 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 25 października  do 29 listopada 2011r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Punkt 9 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy 

katowickiego Rynku. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że rynek powinien 

być nie tylko centralną częścią miasta, ale stanowić ważną przestrzeń służącą 

całemu regionowi. Zaprojektować  taką  przestrzeń  jest niezwykle trudno.  

Ponieważ pojawiły się w mediach opinie o konieczności zorganizowania 

konkursu, Prowadzący obrady stwierdził, że jest to metoda trudna, 

pracochłonna, kosztochłonna, ale dająca świetne rezultaty. 

W skali ogólnopolskiej, także w Katowicach,  trudno znaleźć nieudaną 

realizację po udanym konkursie. W znakomitej większości przypadków 

przynoszą one oczekiwane efekty. Tak jak zmienia się przestrzeń prywatna, tak 

samo powinna  za nią nadążać zmiana przestrzeni  publicznej. Przewodniczący 

Rady zapytał  w związku z tym jakie są zamierzenia co do ewentualnego 

ogłoszenia  konkursu architektonicznego. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację na temat przebudowy 

katowickiego Rynku.  

/Informacja Prezydenta- zał. nr 2 do protokołu/ 

Prezydent dodał, że z uwagi na koordynację prac związanych z przebudową 

linii tramwajowych, prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku rozpocznie się 

przebudowa. Zaawansowane są prace na węźle wschodnim Dworca PKP, 

inwestycji realizowanej przez miasto. Kolejnym bardzo ważnym elementem 

procesu przebudowy centrum jest stworzenie nowej sieci dróg  

i przestrzeni publicznej. Z tego powodu, po uzyskaniu prawomocnych decyzji 

będzie ogłoszony przetarg na realizację układu drogowego. W specyfikacji 

zostanie zastrzeżone, że inwestor dopuszcza projekty zamienne dla przestrzeni 

publicznej, rozumianej  jako obszar pomiędzy „Zenitem”, a „Domem Prasy”, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322822448.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770876.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323770949.asx
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terenu przed „Skarbkiem”, obszaru po dawnym budynku Banku Gospodarstwa 

Krajowego, obecnie ING „Bank Śląski”  i Teatrem  Śląskim. 

Konieczna jest także przebudowa koryta rzeki „Rawy”. Prace te są konieczne, 

gdyż miasto zamierza przeprowadzić postępowanie konkursowe w celu wyboru 

wykonawcy, który przedstawi koncepcję zagospodarowania, a następnie 

zrealizuje projekt budowlany i wykonawczy. 

 

Punkt 10 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o przestrzeń pomiędzy „Zenitem”,  

a „Domem Prasy”. Pan Prezydent w swojej wypowiedzi wspomniał, że ten teren 

był kiedyś zabudowany. Tymczasem Radna na podstawie starych fotografii 

posiada wiedzę, że na tej przestrzeni znajdował się targ. Radna zapytała czy  

w dalszym ciągu jest w planach zabudowanie tego terenu obiektem 

wielofunkcyjnym, który pojawił się w kilku propozycjach przebudowy tej strefy 

miasta oraz jakie są zamierzenia co do zagospodarowania tego obszaru. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że wszystkie podejmowane działania 

bazowały na rozstrzygnięciu sądu konkursowego powołanego przez 

Stowarzyszenie Architektów Polskich i w tej koncepcji wspomniany obiekt się 

pojawił. Nie dysponujemy obecnie środkami finansowymi, aby go realizować.  

Z pewnością w warunkach konkursowych miasto dopuści, w bliżej 

nieokreślonym czasie,  wybudowanie takiego obiektu, jednak nie na obecnym 

etapie. Musi to pozostać przestrzeń publiczna otwarta dla mieszkańców. 

 

Radna Bożena Rojewska przypomniała, że w koncepcji planu przewidującej 

powstanie obiektu wielofunkcyjnego, zaplanowano odległość 15 metrów 

pomiędzy „Domem Prasy”, a planowanym budynkiem i 20 metrów pomiędzy 

nim i „Zenitem”. W tych 20 metrach miały jeszcze przebiegać dwa torowiska. 

Radna zaapelowała aby plac pozostawić otwarty, gdyż tej przestrzeni jest tak 

mało, że trudno wyobrazić sobie, żeby tę przestrzeń jeszcze zabudować. Radna 

raz jeszcze stwierdziła, że wspomniany obszar nigdy nie był zabudowany.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że posiada zdjęcia, z których wynika,  

iż pierzeja północna tego terenu była kiedyś zabudowana. Ingerujemy  

w najbardziej wrażliwy obszar miasta. Sąd konkursowy powołany przy SARP  

wybrał, jego zdaniem, najlepszą koncepcję. Wniósł także pewne uwagi do tej 

koncepcji. W momencie jej „zderzenia” z publiczną dyskusją, nastąpił  

rozdźwięk pomiędzy projektowanymi propozycjami, a opiniami mieszkańców. 

Dotyczy to takiego elementu jak zabudowa północnej pierzei tzw. rynku, czyli 

przedłużenie ulicy Teatralnej. Tak to było w przeszłości. Pomiędzy ulicą 

Teatralną, a budynkiem obecnego ING „Banku Śląskiego” stały budynki. Taka 

zabudowa znalazła się także w projekcie Pana Tomasza Kondora, jednak nie 

zyskała ona akceptacji społecznej. Mieszkańcy oczekują zdecydowanie więcej 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771031.asx
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zieleni, przestrzeni publicznej, rekreacji. Z pewnością każda ze stron dyskusji 

ma swoje racje. W horyzoncie czasowym do 2014r. miasto planuje powstanie 

tam przestrzeni otwartej, nie zabudowanej żadnym obiektem.  

 

Radna Bożena Rojewska nie zakwestionowała wspomnianej zabudowy, która 

w przeszłości istniała w okolicach ulicy Teatralnej. Stwierdziła jednak, że nigdy 

nie była zabudowana przestrzeń pomiędzy „Zenitem”, a „Domem Prasy”.    

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że perspektywa 

miasta nie kończy się na roku 2014. Dzisiaj w obliczu światowego kryzysu  

i konieczności poszukiwania oszczędności nie stać nas na to, żeby budować coś 

na dwa, trzy lata. Przestrzeń publiczna musi cechować się pewną stałością. 

Ludzie muszą wiedzieć, że są miejsca, które służą spotykaniu się oraz  realizacji 

określonych potrzeb. Jesteśmy po konkursie na obszar Śródmieścia w zakresie 

urbanistycznym, a nie architektonicznym. Konkurs, który wygrał Pan Tomasz 

Konior dotyczył funkcji w Śródmieściu, a nie konkretnych obiektów, placów, 

budynków. Uściślenie funkcji nastąpiło w przetargu, w wyniku którego 

zaprojektowano nowe drogi, podczas gdy realizacja przestrzeni w pozostałym 

zakresie nie została określona. Pan Prezydent w swoich wypowiedziach 

wymiennie stosuje pojęcia „postępowanie konkurencyjne i konkursowe”. Co to 

dokładnie oznacza. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że to nie Prezydent mówi  

o krótkoterminowym, czy też długoterminowym działaniu, a jedynie o koncepcji 

wybranej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, które to w wyniku 

swojego postępowania (sąd konkursowy) przedstawiło określoną koncepcję 

zagospodarowania wspomnianego terenu. Wydaje się, że przez zwykły 

szacunek, dla tych, którzy wybrali taką koncepcję nie można o tym zapominać. 

Horyzont myślenia władz miasta jest znacznie dłuższy niż 2014r., gdyż jest to 

2020+. Mówiąc o zagospodarowaniu, Prezydent nie chciał przekreślać,  może  

w przyszłości, budowy takiego obiektu. Była to koncepcja urbanistyczna 

zagospodarowania pewnego kwartału centrum miasta, ale sąd konkursowy 

wyraźnie przedstawił zalecenia jury konkursu na wykonanie koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej i zagospodarowanie centrum miasta. Wpłynęło  

do niej wiele uwag. Nie było w nich mowy o kolejnym konkursie, tym razem 

bardziej realizacyjnym. Można było tego oczekiwać od sądu konkursowego, 

gdyż byłoby to bardzo dobrą wytyczną i ukierunkowało miasto do dalszych 

działań. Nie jest to zapewne dziełem przypadku, tylko wynika z pewnych 

przemyśleń. Aktualnie wydaje się, że powinno być nowe podejście do 

zagospodarowania tego obszaru. Mówiąc o konkurencyjności i konkursie,  

w istocie Prezydent ma na myśli konkurs.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „przyjmuje tę deklarację za dobrą 

monetę”. Jest to ważne, gdyż upłynął czas. Z tą przestrzenią nie poradził sobie 
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ani zwycięzca konkursu, ani biuro architektoniczne. „Jest więc refleksja co 

dalej. Może być nią konkurs”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał o podniesionym przez siebie kilka 

miesięcy temu problemie automatycznych zapalników do lamp ulicznych. 

Rocznie Katowice wydają na oświetlenie 15 mln zł. Energia elektryczna 

drożeje, wydatki będą większe. Automatyczne zapalniki pozwalają zaoszczędzić 

co najmniej 20 %, czyli 3 mln zł. Radny  zapytał co się w tej materii dzieje.  

 

Przewodniczący Rady poprosił aby zająć się obecnie dyskusją na temat Rynku.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że oświetlenie uliczne to także Rynek, 

który nie może „tonąć w ciemnościach”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, iż ważne byłoby zidentyfikowanie oraz 

określenie w czasie zadań, których efektem będzie przebudowa strefy 

śródmiejskiej. Radny zapytał czy istnieje taki dokument w Urzędzie Miasta, 

który pozwala określić czas dojścia do ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie 

modernizacji centrum i to nie tylko pod kątem tego, kiedy zostanie 

rozstrzygnięty konkurs, ale kiedy mieszkańcy będą mieli przebudowany ten 

obszar miasta. Taki dokument przydatny byłby w weryfikacji  przebiegu prac.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że został stworzony taki harmonogram. Był 

on publicznie dostępny. Określono tam etapy dojścia do zakończenia inwestycji 

w szeroko pojętej strefie centrum. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że jeszcze w poprzedniej kadencji 

otrzymał odpowiedź na złożoną przez siebie interpelację w tej sprawie, z której 

wynikało, że „jest harmonogram, ale jest on już nieaktualny i jak zostanie 

zaktualizowany, to Panu prześlemy”. Do dnia dzisiejszego Radny nie otrzymał 

takiej aktualizacji. Nie ma więc ciągu zdarzeń. Poprosił o odniesienie się do tego 

problemu. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że na etapie przygotowywania studium 

wykonalności trudno dokładnie doprecyzować harmonogram. Prezydent 

posłużył się przykładem Sali Koncertowej NOSPR-u. Rozstrzygnięto konkurs, 

przystąpiono do podpisania umowy i okazało się, że zaistniały bardzo istotne 

przesłanki dla przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu, który 

wykona model akustyczny sali. Nie zostało to uwzględnione w założeniach, 

gdyż nie można było tego przewidzieć. Wpłynęło to na przesunięcie 

harmonogramu przebiegu prac o co najmniej kilka miesięcy. Kolejnym krokiem 

było wykonanie modelu akustycznego w skali 1:10, nie po to, aby go można 

było oglądać, ale aby można było na nim przeprowadzać badania. Wstrzymano 

prace projektowe. Były trzy etapy badań na tym modelu, które posłużyły do 
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zmian i korekt projektu budowlanego. Pierwotnie zakładano postępowanie 

jednoetapowe, jednak po konsultacjach z architektami, akustykami, urbanistami 

i muzykami, uznano, iż musi być to postępowanie dwuetapowe, żeby 

zmniejszyć ryzyko wyboru firmy, która może nie podołać zadaniu. 

Spowodowało to kolejne przesunięcia terminów. Proces inwestycyjny, który jest 

prowadzony na terenach po Kopalni „Katowice” jest zespołem około 10 zadań 

inwestycyjnych i wymaga koordynacji z różnymi podmiotami ( w tym 

wyłączeń, przyłączeń sieci elektrycznych i cieplnych). Takiego scenariusza nie 

można było do końca przewidzieć. Nie wiadomo co wydarzy się jeszcze  

w kwestii makroekonomicznej. Jeżeli nie będzie istotnych zagrożeń 

zewnętrznych, to w roku 2013, 2014 zakończona zostanie cała infrastruktura 

oraz układ drogowy na terenach pokopalnianych. Będzie gotowe Centrum 

Kongresowe, Muzeum Śląskie oraz Sala Koncertowa NOSPR.  

Jeżeli chodzi o strefę Rondo-Rynek, to planowany początek prac, planowany 

jest na przyszły rok, pod warunkiem, że nie będzie odwołań. Termin realizacji 

dworca PKP – to  czerwiec przyszłego roku, Galerii Katowickiej – połowa roku 

2013. Największe zagrożenie terminów jest  dla układu komunikacyjnego. Jeżeli 

uda się ogłosić przetarg z początkiem przyszłego roku, to w pierwszym kwartale 

2012r. rozpocznie się przebudowa układu drogowego. Wiele więc czynników 

obiektywnych, nie zaplanowanych wpłynęło na przesunięcie terminów  

i harmonogram prac.. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że na pytanie Pana Radnego 

Szczerbowskiego, omówione zostały problemy związane z zagospodarowaniem 

terenów po Kopalni „Katowice”,  w tym NOSPR, Centrum Kongresowe. 

Odbiegamy więc od tematu Rynku, z którym wiążą się także inne sąsiadujące 

tereny. Powrócił więc do swojego pytania na temat problemu automatycznych, 

elektronicznych zapalników do lamp ulicznych. 

 

Przewodniczący Rady skomentował, że „lasu rąk nie ma”. „Albo Radnych 

temat Rynku kompletnie nie interesuje, co jest refleksją do konstruowania 

budżetu albo Radni uznali, że skoro pozwolili wydać 300 mln zł nie wiedząc na 

co, temat dla nich jest zamknięty i też ich nie interesuje”.  

 

Prezydent Piotr Uszok odpowiadając na pytanie Radnego Zadorowicza, 

stwierdził, że wprowadzono na razie program pilotażowy w tym zakresie, m.in. 

przy ul. Powstańców. Badane są efekty działania i przewiduje się rozszerzenie 

systemu automatycznych zapalników do lamp ulicznych na dalsze obszary 

miasta.  

 

Radna Bożena Rojewska powracając do tematu Rynku, zapytała jakie są plany 

zagospodarowania remontowanego obecnie „Domu Prasy”, będącego 

własnością miasta.  
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że na parterze i I piętrze ma powstać 

kompleksowe Biuro Obsługi Mieszkańców. Wyższe kondygnacje planuje się 

zagospodarować na zinformatyzowane Wydziały Geodezji oraz  Gospodarki 

Mieniem. 

 

Przewodniczący Rady nawiązał do sprawy przeniesienia Pomnika Żołnierza 

Armii Czerwonej z Placu Wolności. Cztery miesiące trwało udzielanie 

odpowiedzi przez miasto na pismo dotyczące tego tematu. Wynika z niego, że 

Pan Prezydent prowadził osobiście rozmowy z Ambasadą Federacji Rosyjskiej. 

Prowadzący obrady zapytał co się w sprawie dzieje i jakie są efekty tych 

rozmów. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że osobiście prowadził takie rozmowy. 

Prezydent chce przeprowadzić to bezkonfliktowo, nie pod presją i w spokoju 

społecznym. Temat zostanie ponownie podjęty w zrozumieniu wszystkich stron, 

nie w wyniku wywoływania awantury.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o remont kanalizacji przy ul. Granicznej. 

Spowodował on ogromne problemy w ruchu ulicznym w Śródmieściu. Radny 

zapytał czy nie dobrze byłoby wykonać przy okazji remont tej ulicy, poszerzyć 

ją o jeden pas, aby upłynnić przy niej ruch. Byłoby to bardziej ekonomiczne niż 

dzielenie robót na dwa etapy.  

 

Prezydent Piotr Uszok przeprosił, gdyż prace te nie są prowadzone najlepiej. 

Prezydent osobiście interweniował w sprawie. Przyznał, że jest zasadne aby tę 

ulicę przebudować, poszerzyć do dwóch pasów, co będzie się wiązało  

z przebudową sygnalizacji świetlnej. Niestety nie można było zrealizować tego 

projektu w jednym postępowaniu, gdyż przebudowa kanalizacji nie może być 

prowadzona w obszarze pełnych kosztów przez Katowickie Wodociągi, czy 

przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Obciąża to 

majątek firmy, wpływa na koszty amortyzacji i następnie na koszty wody. 

Zasady finansowania zakazują łączenia w kosztach zadań nie związanych  

z siecią kanalizacyjną. Po uchwaleniu budżetu miasta będzie można ogłosić 

przetarg na wspomnianą przebudowę ulicy.  

 

Punkt 10a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi K A. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-359/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771153.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771153.asx
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że jedynym  właściwym trybem 

postępowania administracyjnego w sprawie jest przekazanie jej do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XVI/286/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec H i A M za lokal mieszkalny przy ul. 

Mariackiej  w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-360/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta nie 

opiniowała projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że Państwo M zamieszkiwali 

pod wskazanym w projekcie uchwały adresem. Była to rodzina  

z jednym dzieckiem, do tej pory małoletnim. Z powodu trudnych warunków 

finansowych, mieszkanie zostało zadłużone na sumę prawie 67 tys. zł. Obecne 

zaległości wraz z odsetkami wynoszą łącznie  131 tys. zł.  Pani H M zmarła w 

2009r., a jej mąż A w 2010r. Małoletnie dziecko zostało przekazane do rodziny 

zastępczej. Brak w tym przypadku  następców prawnych. W związku z tym 

miasto proponuje umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec H i A M za lokal mieszkalny. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XVI/287/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska  w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-361/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej na 

posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323174369
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322824653.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771221.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323174581
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322824767.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771284.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771284.asx
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Prezydent Piotr Uszok poinformował, że od wielu lat nie dokonywano 

uchwalenia jednolitego Statutu. Projekt ujednolica wszystkie zmiany 

wprowadzone w przepisach oraz uwzględnia zmiany organizacyjne  

przedstawiając  je w postaci jednego aktu prawnego. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał czy w oparciu o nowy Statut będzie „można 

zrobić porządek z handlującymi w miejscach niedozwolonych i kiedy”. 

Wchodzą w życie nowe przepisy, a na ulicach nic się w tej kwestii nie zmienia.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy w wyniku uchwalenia Statutu, struktura 

Straży Miejskiej się uprości, czyli więcej strażników będzie na ulicach, czy też 

bardziej skomplikuje i zwiększy się ilość stanowisk „za biurkiem”. 

 

Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Romanowski wyjaśnił, że projekt 

uchwały porządkuje wiele spraw organizacyjnych i strukturalnych Straży 

Miejskiej od czasu jej powołania  w 1997r.  Na przestrzeni ostatnich lat zmieniły 

się uprawnienia strażników miejskich. Odpowiadając na pytanie o ilość 

stanowisk „za biurkiem”, Komendant stwierdził, że nie ulega ona zmianie. 

Przybywa stanowisk merytorycznych, do bezpośredniej pracy w terenie. Od 

kilku lat ilość stanowisk administracyjnych w Straży Miejskiej nie zmienia się. 

Niektóre czynności są zlecane na zewnątrz w formie usługi.  

Statut Straży Miejskiej nie może regulować zagadnień związanych  

z „nielegalnym handlem”, gdyż pozostaje to w gestii innych przepisów i aktów 

prawnych. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał czy w oparciu o nowe przepisy będzie można 

zrobić porządek z handlem prowadzonym w miejscach niedozwolonych. 

 

Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Romanowski wyjaśnił, że zmiany 

dokonane w Kodeksie wykroczeń, które nadają Straży Miejskiej uprawnienia do 

nakładania kar grzywny są uwarunkowane Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dopiero  

w dniu 28 listopada 2011r. MSWiA podpisało rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie uprawnień funkcjonariuszy do nakładania grzywien  

w drodze mandatu karnego. Ten przepis szczegółowy upoważnia  strażników 

miejskich do nakładania grzywien. W sprawie najistotniejsza nie jest jednak 

wysokość nakładanych kar, ale  wykorzystywanie innych narzędzi, jak np. 

przepadek mienia, o którym będą decydowały sądy. Straż Miejska będzie mogła 

zajmować mienie będące przedmiotem nielegalnego handlu. W celu 

zastosowania takich restrykcji muszą zostać wskazane na terenie gminy miejsca, 

na których handel jest dozwolony. Uchwała regulująca te kwestie została już 

w Katowicach podjęta, jednak zakwestionowano ją w ramach nadzoru prawnego 

Wojewody Śląskiego.  
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Radny Stefan Gierlotka zapytał czy likwidowanie „handlu obnośnego” będzie 

realizowane na terenie całego miasta czy też tylko w wybranych miejscach. 

„Czy kobieta sprzedająca ser w centrum miasta będzie tak samo karana, jak 

osoby handlujące np. pod cmentarzami”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że temat nadaje się do dyskusji na Komisji 

Infrastruktury i Środowiska. Jest to problem poboczny w stosunku do 

omawianego projektu uchwały, który nie może stać się wątkiem głównym.  

W związku z tym Prowadzący obrady zamknął dyskusję. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/288/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta ( inicjatywa Komisji Edukacji). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-362/11. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że  na 

posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Radna Magdalena Wieczorek stwierdziła, że projekt uchwały jest wynikiem 

kompromisu, który udało się wypracować na piątkowym posiedzeniu Zespołu 

zajmującego się przedmiotową sprawą. Do Przewodniczącego Rady Miasta 

wpłynęły dwa projekty uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta ( jeden z marca br., którego inicjatorem był Klub Radnych „Platformy 

Obywatelskiej” oraz drugi, złożony przez Klub Radnych „Forum Samorządowe 

i Piotr Uszok” wraz z grupa Radnych z „Prawa i Sprawiedliwości”). 

Uzgodniono, że członkowie Młodzieżowej Rady Miasta będą pracowali 

społecznie, będą to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W toku prac najdłużej 

wypracowywaną kwestią były sprawy wyborcze.  Ostatecznie ustalono, że 

wybory będą bezpośrednie, a nie jak początkowo planowano pośrednie. 

Okręgiem będzie  zatem szkoła z  1 lub 2 mandatami  w zależności od ilości 

uczniów. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się wiosną 

2012r. Młodzieżowa Rada Miasta będzie liczyła około 40 osób.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski podziękował wszystkim Radnym 

za współpracę przy omawianiu projektu uchwały oraz wypracowanie jednego 

dokumentu, stanowiącego obustronny kompromis. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323348676
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322824877.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771343.asx
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Radny Jerzy Dolinkiewicz  podziękował  szczególnie  Radnemu Jerzemu 

Forajterowi za włożony wkład pracy w opracowanie projektu uchwały. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jest to milowy krok. Zmierza  

w kierunku innych miast, w których już takie Rady funkcjonują. Radny zapytał 

o zapis § 15 ust. 1, który stanowi, że „środki finansowe na funkcjonowanie 

Młodzieżowej Rady Miasta zapewnione są w budżecie miasta Katowice”. 

Zapytał  czy w projekcie budżetu miasta na 2012r. zostały zaplanowane środki 

na ten cel, a jeśli nie, to czy nie należałoby zawnioskować do Pana Prezydenta  

o oszacowanie potencjalnych kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Rady 

Miasta i wpisanie ich do budżetu w celu większego jej upodmiotowienia. 

 

Radna Magdalena Wieczorek wyjaśniła, że w projekcie budżetu na 2012r. nie 

zagwarantowano żadnych środków na ten cel, gdyż „nie spodziewano się tak 

szczęśliwego finału”. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta będą pracowali 

społecznie,  natomiast obsługa będzie polegała na udostępnieniu pomieszczenia 

oraz dostarczeniu stosownych materiałów. Radna poprosiła Pana Prezydenta  

o oszacowanie kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta  

i zapewnienia w kolejnych budżetach miasta środków na funkcjonowanie  Rady.  

 

Prowadzący obrady stwierdził, że ze względu na to, iż młodzież jest dzisiaj  

w pełni zinformatyzowana, należy liczyć na to, że Młodzieżowej Radzie Miasta 

uda się narzucić taki model funkcjonowania, który będzie w pełni elektroniczny. 

Skutecznie obniży to koszty jej funkcjonowania i usprawni pracę.  

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/289/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-343/11.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323348787
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322825864.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771420.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771485.asx


 

 

 21 

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” oraz grupy Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” zgłosił kandydaturę 

Radnego Wiesława Mrowca.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski w imieniu Klubu Radnych 

„Platformy Obywatelskiej” zgłosił kandydaturę Radnego Witolda Witkowicza.  

 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr XVI/290/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji 

Wyborczej Jednostek Pomocniczych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-344/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.   

 

O godz. 13.05 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 13.15 wznowiono obrady. 

 

c.d. punktu 13 < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Miejskiej Komisji Wyborczej 

Jednostek Pomocniczych Radną Marię Sokół. 

Zaproponowana Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr XVI/291/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

Nr 11 Wełnowiec- Józefowiec. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323348984
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322826076.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771557.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771613.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349048
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322826333.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771672.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-345/11.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/292/11/ 

Brak wyników imiennych (awaria systemu) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

na okres 3 lat ze spółką działająca pod firmą EMC Silesia Sp. z o.o. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-309/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Budżetu Miasta oraz Polityki 

Społecznej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr XVI/293/11/ 

Brak wyników imiennych (awaria systemu) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-263/11. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej”. 

Prezydent Miasta Katowice wyraził swoje stanowisko  w  sprawie przy piśmie  

z dnia 14.09.2011r.  

 

Radna Magdalena Wieczorek stwierdziła, że głównym projektodawcą 

uchwały była obecna Poseł na Sejm RP Pani Ewa Kołodziej, natomiast Klub 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349113
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771738.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771738.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349177
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771798.asx
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Radnych „Platformy Obywatelskiej” poparł ten projekt. Zaproponowana zmiana 

związana jest z dodatkiem do wynagrodzenia m.in. za wychowawstwo. Obecnie 

dodatek ten wynosi 40-50 zł. Projekt proponuje podniesienie tej kwoty do 200 zł 

brutto. W uzasadnieniu wymienione zostały obowiązki, jakie nałożone są na 

wychowawcę. W przywołanym wcześniej piśmie Pana Prezydenta wymieniono 

kwotę  3 mln 200 tys. zł, którą należy zagwarantować na ten cel w  budżecie 

miasta.  Katowice w porównaniu z innymi miastami nie mają najwyższej stawki 

za tego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Środowiska nauczycielskie oczekują 

na podjęcie projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że projekt uchwały był  

konsultowany na platformie konsultacji społecznych przez okres 30 dni, po 

czym podjęte zostały uzgodnienia ze związkami zawodowymi.  Odbyły się 

dwukrotne spotkania z przedstawicielami czterech organizacji związkowych. 

Wszystkie opinie związków zawodowych są w sprawie zmiany regulaminu 

wynagrodzeń pozytywne. Jedna z nich proponuje jedynie zróżnicowanie 

wysokości dodatków w zależności od poziomu szkół. Inicjatywa 

uchwałodawcza skutkuje po stronie wydatków kwotą 3 mln 200 tys. zł. Środki 

te nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2012r. Pani 

Wiceprezydent zaproponowała, aby wskazać konieczne środki, które zostałyby 

przeznaczone na wspomniany cel. Dodała, że pod projektem uchwały podpisali 

się wychowawcy, którzy będą także głosować nad tym projektem uchwały.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że można np. zrezygnować z niektórych 

planowanych, a chybionych inwestycji. 

Radny Jerzy Forajter zgodził się, że  wynagrodzenia, które wychowawcy 

otrzymują za swoją pracę nie odpowiadają ogromowi pracy, który wkładają  

w swoje obowiązki. Natomiast zaproponował aby spojrzeć na sprawę  

z szerszego punktu widzenia. Nauczyciele są tą grupą społeczną, która  

w ostatnich latach zyskała najwięcej. Stale zyskuje, gdyż obligatoryjnie, co roku 

są zapisane podwyżki wynagrodzeń, które zgodnie z zapisami ustawowymi 

muszą  być realizowane. Następna przesłanka, którą należy wziąć pod uwagę to 

fakt, że od wielu miesięcy, czy też lat, jesteśmy pod stała presją, również 

związków zawodowych,  jak również pracowników administracji jednostek 

oświatowych, którzy wykazują,  że ich zarobki są bardzo niskie. Pan Prezydent 

zastanawia się nad podwyższeniem wynagrodzeń tej grupie zawodowej.  

Jeżeli podwyższymy płace wychowawców, to rozpiętość pomiędzy 

nauczycielami, a pracownikami administracji powiększy się i spowoduje, że 

konflikty już obecnie istniejące na tle płacowym, jeszcze się pogłębią. Radny  

zaproponował, aby przedstawiciele związków zawodowych wypowiedzieli się, 

czy ewentualnie podwyżki dla pracowników administracji i obsługi jednostek 

oświatowych przeznaczyć na dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli za 

wychowawstwo. Kolejną sprawą jest procedura budżetowa, która wymaga  aby 
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wskazać środki na pokrycie tego typu wydatków. Zaproponował aby wycofać 

się z takich planów i głosować przeciwko projektowi uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, 

że w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji projekt nie uzyskał 

pozytywniej opinii Komisji, w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 4 głosy 

sprzeciwu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Marek Szczerbowski 

poinformował, że w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu Miasta, projekt nie 

uzyskał  pozytywniej opinii. 

 

Radny Jerzy Forajter uzupełnił  wypowiedź  Radnego Marka 

Szczerbowskiego o wyniki głosowania na Komisji Budżetu: 1 głos „za”,  

4 głosy sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że  zapisy „Karty Nauczyciela” 

wyznaczają  m.in. minimalne granice wysokości wynagrodzenia nauczycieli. 

Jeżeli nauczyciele poszczególnych stopni awansu zawodowego nie osiągają 

przewidzianej w „Karcie” wysokości dochodu, to gmina jako organ prowadzący 

powinien im wyrównać wynagrodzenie do wysokości kwoty minimalnej. Za rok 

2010 miasto nie dopłacało do nauczycieli dyplomowanych i minowanych. 

Dopłata objęła jedynie nauczycieli kontraktowych. Pani Wiceprezydent 

podsumowała,  że płace nauczycieli w placówkach edukacyjnych kształtują się 

w Katowicach na poziomie  przekraczającym minimalne stawki wynagrodzenia 

zagwarantowane  „Kartą Nauczyciela”. W przypadku stopni awansu nauczyciela 

dyplomowanego oraz mianowanego znacznie je wręcz przekraczają.  

 

Radna Magdalena Wieczorek stwierdziła, że to nie ona jest zobowiązana do 

wskazywania w planie budżetu miasta Katowice na 2012r. środków, 

koniecznych  na pokrycie zawartej w projekcie uchwały propozycji dodatków 

do wynagrodzenia dla nauczycieli. W Urzędzie Miasta są specjaliści, którzy 

lepiej się na tym znają. Projekt ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 

środowiska.  Radna dodała, „że nikt nie chce być dobrowolnie wychowawcą”.  

Zadeklarowała, że zarówno ona, jak i Pan Radny Tomasz Maśnica, jako 

nauczyciele, nie będą głosować nad projektem uchwały.  

 

Radna Krystyna Panek zawnioskowała o głosowanie nad projektem uchwały, 

gdyż  „nie ma pieniędzy w budżecie miasta”, a  sprawę opiniowały już komisje 

Rady.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zwrócił się do niego Pan Jerzy 

Szmajda – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach  

z prośbą o możliwość zabrania głosu na sesji Rady.  
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Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana Prezesa 

Szmajdę, w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, 3 głosy sprzeciwu.   

 

Pan Jerzy Szmajda - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Katowicach złożył oświadczenie. 

/Oświadczenie- zał. nr 3 do protokołu/ 

Prezes Szmajda dodał, że ZNP Oddział w Katowicach złożył wniosek w trybie 

przewidzianym przepisami o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na  

podniesienie wynagrodzeń  dla nauczycieli, przynajmniej jeżeli chodzi o dodatki 

funkcyjne, w tym za wychowawstwo. Wnioskodawcy nie otrzymali dotąd 

żadnej odpowiedzi. Nie wiadomo  więc, czy wniosek uzyskał akceptację, czy 

nie i czy zostanie zapisany w budżecie miasta. Dodatek za wychowawstwo  

w Katowicach jest „skandalicznie niski” w porównaniu z gminami ościennymi.  

W innych dużych miasta istnieją inne rozwiązania dla oświaty. 

 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przytoczyła dane dotyczące ogólnej 

sytuacji w finansach publicznych. Pan Minister Jacek Rostowski, zgodnie  

z zapowiedziami, w  stosunku do projektu ustawy budżetowej, stwierdził,  

że zakładane w niej PKB w wysokości 4 % nie będzie możliwe do 

zrealizowania. Planuje się  jego obniżenie do 2,5 %. Dla budżetu miasta 

skutkuje to zmniejszeniem wpływów o kwotę 12 mln zł, pomimo ich 

wcześniejszego zaplanowania. Budżet miast dzielony jest na operacyjny  

i majątkowy. Wiadomo już, że nie będzie wpływów z PIT-u. Wynik operacyjny 

jest o tyle istotny, że  świadczy o potencjale miasta i jego wiarygodności 

kredytowej. Pani Skarbnik przypomniała, że Katowice mają bardzo duże 

zaufanie w instytucjach finansowych oraz podpisane kredyty na bardzo dobrych 

warunkach. Tylko  dlatego, że miasto ma bardzo  dobry rating udało się obniżyć 

zaciągany obecnie kredyt o 60 punktów procentowych. Jeżeli pogrążymy budżet 

operacyjny miasta, to w 2013-214r. może zabraknąć środków na 

wynagrodzenia, tak jak dzieje się to już w innych miastach. „Chcemy 

przeprowadzić miasto w tym trudnym okresie bez problemów”. W sprawie 

wynagrodzenia nauczycieli, w 2009r. ta grupa zawodowa otrzymała 5 % 

podwyżki  w styczniu oraz  5 %  we wrześniu, w 2010 wypłacono 7 % 

podwyżki  we  wrześniu, w 2011r. – 7 % podwyżki . W 2012r. planowane jest 

3,8 % podwyżki wynagrodzenia. Subwencja oświatowa nie wystarcza  na  

pokrycie wydatków placowych. Pani Skarbnik zaapelowała do Radnych  

o rozsądek. Rząd oczekuje od samorządów racjonalności wydatków  

i oszczędności. Pani Skarbnik podała kilka przykładów: średnia płaca 

nauczycieli w szkołach podstawowych to 3768 zł, w liceum - 3677 zł,  

w szkołach podstawowych specjalnych - 5158 zł. 

 

Radna Stanisława Wermińska  wyraziła  sprzeciw wobec wypowiedzi Prezesa 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, który stwierdził, że 
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to Rada Miasta swoimi decyzjami przyczyniła się do niskich wynagrodzeń 

nauczycieli w Katowicach. Wszystkim wiadomo, że jest to zadanie zlecone 

gminom i finansowanie oświaty następuje z subwencji. Wydatki na oświatę w 

mieście przekraczają o około 40 % subwencję oświatową. W związku z tym nie 

zgadza się z wypowiedzią Pana Szmajdy.  

 

Radny Tomasz Maśnica zadeklarował, że nie weźmie udziału w głosowaniu 

nad projektem uchwały. Podzielił się wątpliwością co do dalszej pracy  

w Komisji Edukacji Rady Miasta, będąc jednocześnie, podobnie jak Pani Radna 

Magdalena Wieczorek nauczycielem. Wynika to z tego, że każda podejmowana 

decyzja, która potencjalnie będzie miała wpływ na poprawienie jakości pracy 

nauczycieli, wynagrodzeń itd. może wywołać podejrzenie o brak obiektywizmu. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że warto odpowiedzieć sobie na 

pytanie czy edukacja jest zadaniem własnym gminy, czy też zadaniem 

zleconym. Radny, w przeciwieństwie do Pani Radnej Wermińskiej uważa, że 

jest to zdanie własne gminy, na które otrzymujemy subwencję. Poprosił  

o wyjaśnienie.  

 

Radna Stanisława Wermińska odniosła się do wypowiedzi swojego 

poprzednika i wyjaśniła, że jest to zadanie własne opłacane subwencją 

oświatową.  

 

Radny Michał Jędrzejek poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania:  

1/ jaka jest ilość nauczycieli w stosunku do uczniów i jaka jest perspektywa na 

najbliższe lata, 

2/ jaka jest ilość szkół w stosunku do uczniów i perspektywa na najbliższe trzy, 

cztery lata. 

Z obiektywnych przyczyn Radny jest przeciwny podejmowaniu tej uchwały. 

 

Radna Magdalena Wieczorek stwierdziła, że oświata jest zadaniem własnym 

gminy. Podzieliła się refleksją, że cokolwiek chciałaby zmienić, czy też 

zawnioskować w sprawach edukacyjnych, to może to zostać potraktowane, jako 

konflikt interesów. Komisja Edukacji zajmuje się np. sprawą wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe (podczas wyjść na konkursy, 

olimpiady), których nauczyciele de facto nie dostają. Dodatek za 

wychowawstwo jest w Katowicach najniższe spośród ościennych miast. Radna 

przywołała przykład Imielina, gdzie taki dodatek wynosi 200 zł.  

 

Radny Marek Szczerbowski odnosząc się do pytań zadanych przez Radnego 

Michała Jędrzejka, wyjaśnił, że w projekcie budżetu na 2012r. na stronach od 

171 do strony 184 znajduje się odpowiedź na każde z zadanych pytań.  

Zacytował: 
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„Szkoły Podstawowe - 36. Planowana liczba uczniów - 12 268. Liczba 

oddziałów -555. Ilość uczniów na 1 nauczyciela  - 11. Liczba pracowników 

administracji i obsługi - 30. Liczba etatów 412,60.  

Przedszkola - 79. Liczba etatów- 700,85. Liczba etatów pracowników 

administracyjnych – 510. Planowana liczba dzieci – 7 083.  

Przedszkola specjalne  –planowana liczba dzieci – 98. Ilość oddziałów- 7.  

16,29 etatów. Średnia płaca – 1500 zł”.  

Radny odesłał do projektu budżetu  miasta  na 2012r., gdyż w pełni wyczerpuje 

on temat.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że brak tu informacji na temat miast 

ościennych.  Poddał także pod refleksję „czy 11 uczniów na 1 nauczyciela to 

dużo, czy mało?”. 

 

Radny Marek Szczerbowski  odnosząc się do słów swojego przedmówcy,  

stwierdził, że „ta część pytania, którą wypowiedział w drugiej części nie 

znajduje się w pierwszym pytaniu”.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosów „za”, 13 głosów sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.   

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 14.00 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 15.00 wznowiono obrady.  

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2009-2010  Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-311/11. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisje Rozwoju Miasta oraz 

Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr XVI/294/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828052.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771875.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349244
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828172.pdf
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Punkt 18  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 

na 2012 rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-313/11. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącego Rady 

Miasta.  

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że Komisja projekt uchwały na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 

nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

10 głosów „za”, 12 głosów sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-314/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/295/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-315/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/296/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771936.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828254.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323771994.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349369
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828366.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772050.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828483.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Babiego Lata”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-316/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/297/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzenie obrad sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha.  

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Tadeusza Zarańskiego”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-322/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/298/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Jeńców Ostaszkowa”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-323/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/299/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772196.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349601
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828705.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772268.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349716
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322828940.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772332.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323349815
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322829014.pdf
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Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Michała Banasika”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-324/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/300/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Piotra Urbańczyka”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-325/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/301/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-326/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/302/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772404.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772404.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323674692
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322829198.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772469.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323674888
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322829409.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772535.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323674997
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322829537.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772593.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-327/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/303/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Tadeusza Michejdy”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-328/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/304/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-329/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisja 

Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/305/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice 

na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2012r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-317/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że Komisje 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675114
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322829621.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772669.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675218
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322830058.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772733.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675324
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322830195.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772789.asx
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Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 10 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/306/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2011r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-318/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/307/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 

2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-320/11 wraz z 

suplementem do załącznika do projektu uchwały o tym samym druku sesyjnym.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/308/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

na rok 2011. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675417
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322830446.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323772927.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675527
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831001.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773032.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675629
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831077.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773099.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-321/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/309/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przy 

Muzeum Historii Katowic w Katowicach Rady Muzeum. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-330/11. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Promocji  

i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/310/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzenie obrad ponownie przejął Przewodniczący Rady Arkadiusz 

Godlewski.  

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miasto 

Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-331/11. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że Komisje 

Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/ Uchwała nr XVI/311/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675719
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831177.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773160.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323675856
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831259.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773230.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323676092
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831387.pdf
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w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-334/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

/ Uchwała nr XVI/312/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina” i ul. Pszczyńskiej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-335/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W obligatoryjnym terminie tj. do 

dnia 25 lipca 2011r., w wyniku publicznej dyskusji, nie wpłynęły żadne uwagi 

do projektu uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że projekt planu jest projektem końcowym. Sporządzono 

go na wniosek podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą. Na 

przedmiotowym terenie znajdują się ośrodki gastronomiczne, z działalnością 

rekreacyjną i turystyczną. Obiekty te zlokalizowane są na działkach, które 

położone są na użytkach leśnych. Nie było więc żadnej możliwości aby 

prowadzoną tam działalność gastronomiczną polepszyć. Projekt planu utrwala 

obecny stan. Pozwala na rozbudowę ośrodków gastronomicznych oraz  

„odlesienie” terenu, które  pod tymi obiektami się znajdują. 

 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że w omawianym punkcie dotyczącym 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego nie było dyskusji ze strony 

radnych.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że wymóg dyskusji,  zgłaszany ze strony nadzoru 

prawnego Wojewody Śląskiego, istnieje w przypadkach rozpatrywania 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773291.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773291.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323676565
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831457.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773365.asx
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ewentualnych uwag. W omawiany projekcie uchwały takich uwag nie było.   

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

/ Uchwała nr XVI/313/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej  

w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-337/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/314/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. KWK „Murcki—Staszic” i KWK „Wieczorek” 

obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama  

( teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty ( teren nr 2) w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-339/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/315/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323677563
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831556.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773437.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323677656
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831663.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773499.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773499.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323677752
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831791.pdf
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Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek 

od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-338/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/ Uchwała nr XVI/316/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2011 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-347/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/317/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 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-348/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr XVI/318/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773577.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323677908
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831893.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773737.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678083
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322831978.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323773912.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678154
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832050.pdf
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Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 3 i 4 

kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w 

Katowicach” . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-349/11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/319/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt I). 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-350/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/320/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt II). 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-351/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/321/11 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774069.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678229
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832155.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774172.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678297
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832217.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774275.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678363
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832290.pdf
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Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-352/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/322/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-353/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 

poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna podała datę posiedzenia Rady Społecznej SP 

ZLA „Moja Przychodnia” - 6 grudnia 2011r. o godz. 13.00.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XVI/323/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 48 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My” na 2011r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-354/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774411.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678429
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832360.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774485.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678499
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832449.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774555.asx
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poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/324/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2011 

rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-355/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/325/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 50 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na 2011 

rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-356/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/326/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży  

w Katowicach „Postaw na siebie!” na 2011 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-357/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678867
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832548.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774614.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323678959
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832646.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774676.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323679037
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832714.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774835.asx
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poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/327/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 52 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 

2011 rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-358/11. 

 

Przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/328/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 53 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani A W na przewlekłe  

i biurokratyczne załatwianie spraw przez Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-319/11 wraz z 

autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/329/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323679105
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832831.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323774953.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323679170
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322832919.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775070.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323679830
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322833010.pdf
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Punkt 53 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana G B 

na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice. 
<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-340/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/330/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Zofia Muc przeprosiła 

publicznie Pana G B w związku z  zaistniałą sytuacją.  

 

Punkt 53 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana J E na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

i Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-346/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr XVI/331/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 53 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Pani A M 

o wyrażenie zgody przez Gminę Katowice na przeprowadzenie dochodzenia 

sprawy o sygn. akt II C 320/08 poza Województwem Śląskim ( Kraków, 

Warszawa dostępny dojazd). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-336/11. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775150.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323679525
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322833100.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775277.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323680048
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322833173.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775350.asx
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/ Uchwała nr XVI/332/11/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 54 Interpelacje . <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XV sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie bezpłatnego użyczenia band do 

unihokeja, które są w posiadaniu MOSiR w Katowicach dla UKS Gladiator 23 

oraz UKS Południe 06 Katowice.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 15.11.2011r. 

2/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie montażu progów zwalniających 

na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.11.2011r. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmujących obszar dzielnicy Giszowiec.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.11.2011r. 

4/ Radnego Witloda Witkowicza w sprawie: 

4.1. remontu ulicy Norblina. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.11.2011r. 

4.2. zagospodarowania terenu na rogu ulic Strzeleckiej oraz Mikołowskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.11.2011r., 

5/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego 

Adama Warzechy  w sprawie potrzeby utworzenia portalu informacyjnego  

z katowickimi programami dotacyjnymi. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

08.11.2011r. 

6/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

6.1. przycięcia koron drzew rosnących w pasie drogowym. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.11.2011r., 

6.2. naprawy wjazdu do posesji zlokalizowanej przy ulicy Bielskiej 11 po 

robotach kanalizacyjnych.  

Odpowiedź  Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny 

Siejnej z dnia 15.11.2011r. 

7/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie lamp ulicznych przy ulicy 

Panewnickiej. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1323682216
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/2/1322833267.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775412.asx
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy 

z dnia 14.11.2011 

8/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

8.1.  dofinansowania ekologicznego ogrzewania mieszkania. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.11.2011r.  

8.2. przewlekłości  likwidacji  samowoli budowlanej dla odblokowania przejścia 

między ulicą Wybickiego a ulicą Heweliusza.  

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

14.11.2011r. 

8.3. rozwiązania zgłoszonych przez mieszkańców problemów, dotyczących ulic 

Franciszkańskiej i Grunwaldzkiej.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia  15.11.2011r. 

8.4. odpowiedzi na wniosek do budżetu na 2012r. o remont ul. Łąkowej.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia  04.11.2011r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia  10.11.2011r. 

8.5. wykupienia działki, na której posadowione są  garaże mieszkańców 

budynku przy ulicy Kłodnickiej 25 a i b.  

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

15.11.2011r. 

9/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

9.1. zabezpieczenia stawu poprzemysłowego po byłej Hucie Cynku w dzielnicy 

Wełnowiec - Józefowiec przy ul. Korfantego w Katowicach.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.11.2011r. 

9.2. posadowienia barierek lub słupków w dzielnicy Koszutka w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia  15.11.2011r. 

9.3. naprawy chodnika w dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 09.11.2011r. 

9.4. wybudowania parkingu miejskiego w dzielnicy Koszutka w Katowicach.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.11.2011r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie przystanku autobusowego przed 

wejściem do szpitala na ul. Raciborskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

04.11.2011r. 

2/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 
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2.1. wykonania dodatkowego punktu świetlnego na końcu ul. Bielskiej u wylotu 

do ul. Kołodzieja. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.11.2011r. 

2.2. wydłużenia czasookresu trwania zielonych świateł na przejściu dla pieszych 

przez ul. Bielską na jej skrzyżowaniu z ul. Baczyńskiego i z ul. Solskiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.11.2011r. 

3/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

3.1. opracowania strategii edukacji miasta Katowice dla dzieci ze spektrum 

autyzmu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 22.11.2011r. 

3.2. remontu nawierzchni ul. Alfreda. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.11.2011r. 

4/ Radnego  Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

4.1. pomocy w pozyskaniu kostki brukowej celem dokończenia budowy 

parkingu dla GCZD w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 23.11.2011r. 

4.2. zlecenia bezpłatnej wycinki drzew na rzecz przedszkola nr 57 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 23.11.2011r. 

5/ Radnej Barbary Wnęk  w sprawie miejsca parkingowego wzdłuż Alei 

Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Misjonarzy Oblatów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.11.2011r. 

6/ Radnego Adama Warzechy w sprawie: 

6.1. niewłaściwego wykonania prac malarskich związanych z oznaczeniem 

poziomym dróg. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 25.11.2011r. 

6.2. w n i o s e k  w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznych planach 

modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej budowy kanalizacji sanitarnej 

na ul. Styczniowej i ul. Strzelców Bytomskich. 

7/ Radnego  Józefa Zawadzkiego  w sprawie podjęcia pilnej decyzji o budowie 

lub adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Żłobka Miejskiego w Katowicach. 

Odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

28.11.2011r.  

8/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

8.1. parkingu przy Szkole Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka na Os. 

Tysiąclecia. 
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8.2. porządku w najbliższym otoczeniu warsztatów Zespołu Szkół 

Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach. 

8.3. koszy na śmieci na ulicy Franciszkańskiej. 

8.4. monitoringu przy Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach. 

9/ Radnego Stefana Gierlotki i Radnego Mariusza Skiby w sprawie 

uhonorowania poległego w III Powstaniu Śląskim Filipa Limańskiego. 

10/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

10.1. oczyszczenia koryta rzeki Rawy. 

10.2. dziko żyjących kotów oraz gołębi w rejonie „Superjednostki”. 

10.3. ulicy Moniuszki. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

1.1.możliwości wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej w zewnętrzne 

zestawy głośnikowe, które w znacznym stopniu poprawiają komfort korzystania 

osobom niewidomym i słabo słyszącym. 

1.2 budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34  na ulicy Zielonogórskiej 

w Katowicach Ligocie z jednoczesnym wytyczeniem miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

1.3 utworzenia w budynku Urzędu Miasta Katowice znajdującym się przy ul. 

Młyńskiej 4 miejsca do aktywnego wypoczynku dla pracowników administracji 

publicznej oraz całego personelu. 

1.4. ponownego przeanalizowania możliwości budowy krytego basenu sportowo 

rekreacyjnego na Zadolu w Katowicach. 

2/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

2.1. modernizacji nawierzchni boisk asfaltowych przy Gimnazjum nr 14 w 

Janowie. 

2.2 zabezpieczenia ciągu komunikacji pieszej w dzielnicy Giszowiec. 

2.3. zmiany lokalizacji pralni chemicznej przy ul. Adama w dzielnicy 

Giszowiec. 

2.4. usuniętych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy 

Dąbrówka Mała. 

2.5. zmiany lokalizacji przystanku autobusowego linii 674 przy CH 3 Stawy. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

3.1. poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych przy ul. 

Panewnickiej 2,4,6,8 i 10 

3.2. możliwości przeniesienia śmietnika położonego na terenie Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskiej 14 i 16 na teren będący własnością 

gminy ( działka nr 108/6) lub na ulicę Grunwaldzką Tylną. 

3.3. szybkiego przystąpienia do inwentaryzacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 

nr 6 a.  

 

Punkt  55 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775475.asx
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Radny Stefan Gierotka w związku ze zbliżającym się okresem 

sprawozdawczym składanym Radzie Miasta podzielił się  refleksją, że przy  

tworzeniu takich raportów zauważyć można pewną tendencję: „dużo roboty, 

krótki raport, mało roboty, długi raport”. Podał przykład walki z alkoholizmem, 

„60 stronicowe sprawozdanie, a ludzie jak pili, tak piją”.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że „zwalczanie alkoholizmu jest procesem 

ciągłym. Nie chodzi w nim o jego zwalczenie, podobnie jak przy zwalczaniu 

bezrobocia, tylko o stałe rozwiązywanie problemów”. 

 

Radny Tomasz Maśnica nawiązał do swojej propozycji  budowy krytego, 

całorocznego basenu na Zadolu. Radny zebrał ponad 2 tys. podpisów 

wyrażających poparcie dla tego projektu. Zamierza  je przekazać  do Biura Rady 

Miasta. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zaprosił wszystkich Radnych na spotkanie 

„Adwentowy Wieczór Skupienia” w dniu 13 grudnia br. o godz. 16.15  

w Panewnikach, u Ojców Franciszkanów. 

 

Punkt 56 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego 

posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 15.50 zamknął  obrady XVI sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                                                              

                                                            Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                           Przewodniczący                 Wiceprzewodniczący  

                                                        Rady Miasta Katowice          Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał                                 
                                                 Arkadiusz Godlewski               Adam Warzecha  

 

 

                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/12/13/1323775538.asx

