Rada Miasta Katowice

Protokół z XVII sesji VI kadencji samorządu.
Data sesji: 21 grudnia 2011 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11.00.
Godzina zakończenia sesji: 14.25
Numery podjętych uchwał: XVII/333/11 – XVII/366/11
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski
Sekretarze sesji: Radna Bożena Rojewska i Radna Maria Sokół
Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter
Protokolantka: Beata Musiał
Załączniki do protokołu:
Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Nr 2 Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.
Nr 3 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Nr 4 i Nr 5 Przemówienie Prezydenta Miasta dotyczące założeń do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, Budżetu Miasta Katowice na rok 2012 oraz
Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2012
Nr 6 Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”
Nr 7 Opinia Komisji Budżetu Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Katowice na 2012 rok.

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem )
Radny nieobecny-Tomasz Szpyrka
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Porządek obrad XVII 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 XVI sesji.
5. Zmiany w porządku obrad.
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między
sesjami.
7. Zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (PU-375/11).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice (PU-376/11).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (PU-377/11).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta
Katowice (PU-378/11).
12.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 (PU263/11). Skreślony.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-332/11).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Katowice na 2012 rok (PU-333/11).
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań
społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2012 rok” (PU-371/11).
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka
„Tęcza” w Katowicach ( PU-365/11).
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka
„Zakątek” w Katowicach ( PU_366/11).
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka
„Stanica” w Katowicach ( PU-367/11).
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w
Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (PU-363/11).
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w
Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (PU-364/11).
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21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w
nabyciu 2 lokali użytkowych i 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom
lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste
udziałów w gruncie ( PU-369/11).
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na
terenie miasta Katowice „Stefana Suberlaka” (PU-373/11).
23.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 ( PU-374/11).
23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Stanisława Barei” ( PU379/11).
23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
na terenie miasta Katowice „Księdza Stanisława Maślińskiego” ( PU-380/11).
23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Augustyna Pająka” ( PU381/11).
23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach ( PU-382/11).
23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i
trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
inwestycji do finansowania ( PU-383/11).
23f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A.” na terenie Miasta Katowice, na lata
2010-2011”( PU-384/11).
23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta
Katowice, na lata 2012-2013” ( PU-385/11).
23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku”,
opracowanych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ( PU-386/11).
23i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie
miasta Katowice ( PU-387/11).
23j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice (PU-342/11).
23k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Męczenników Oświęcimskich”
(PU-388/11).
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23l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie
miasta Katowice na 2011 rok (PU-390/11).
23ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Katowice na lata 2011-2035 (PU-391/11).
23m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych
wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego
wydatku ujętego w tym wykazie (PU-392/11).
23n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie instytucji kultury pn. Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności ( PU-393/11).
23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Księdza Rafała Grzondziela”
(PU-394/11).
23p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
na terenie miasta Katowice „Węgierska” (PU-395/11).
23r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012 (PU-396/11).
24.Rozpatrzenie skarg i wniosków:
- skargi Pani MB na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i
Mostów w Katowicach ( PU-368/11).
- skargi Pani GK na niewłaściwe działania Dyrektora i pracowników
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ( PU-370/11).
- skarg Pana A A na niewłaściwe działania Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Katowicach ( PU-372/11).
25.Interpelacje radnych.
26.Komunikaty i wolne wnioski.
27.Zamknięcie sesji.
Przebieg obrad.
Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV>
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył obrady XVII sesji
Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu.
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Pana Prezydenta,
Wiceprezydentów, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli
mediów.
Powitał
także
obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek
Pomocniczych,
Przewodniczących
Rad Jednostek Pomocniczych,
mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz internautów.
Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy pamięć śp. Vaclava Havla,
wybitnego humanisty, opozycjonisty, ostatniego Prezydenta Czechosłowacji
oraz pierwszego Prezydenta Czech.
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Harcerze z Katowickiego Hufca ZHP przekazali Przewodniczącemu Rady
Miasta betlejemskie światełko pokoju. Stanowi ono nie tylko symbol pokoju,
ale także braterstwa i służby.
Harcerze z katowickiego Hufca ZHP złożyli wszystkim obecnym na sali
sesyjnej życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
zaśpiewali kolędę przy akompaniamencie gitary.
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/ Bożenę Rojewską
2/ Mariusza Skibę, który nie wyraził zgody.
W związku z tym zaproponowano Panią Radną Marię Sokół.
W wyniku głosowania, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie
„wstrzymującym się” na sekretarzy sesji zostały wybrane zaproponowane
wcześniej Radne: Bożena Rojewska i Maria Sokół.
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV>
Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał
i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał
i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Jerzego
Forajtera.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Forajter wyraził zgodę.
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano
jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XVI sesji. <zapis AV>
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że protokół
z XVI sesji Rady Miasta Katowice był dostępny do wglądu w Biurze Rady
Miasta oraz na stronach internetowych BIP.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie protokół z XVI sesji Rady Miasta Katowice z dnia
30 listopada 2011r.
Protokół z XVI sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV>
5

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 23n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie instytucji
kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ( PU-393/11).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
2/ dopisaniu punktu 23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Księdza Rafała
Grzondziela” (PU-394/11).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
3/ dopisaniu punktu 23p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Węgierska” (PU-395/11).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
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/ wykreśleniu punktu 12/ 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.
Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
( Protokół z imiennego głosowania).
2/ dopisaniu punktu 23r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012
(PU-396/11).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania).
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Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie
międzysesyjnym. <zapis AV>
Prezydent Piotr Uszok złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta
w okresie od 29 listopada 2011r. do 16 grudnia 2011r.
/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu /
Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV>
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że budżet miasta „trzeszczy w
szwach”, a tymczasem na Sylwestra obok „Spodka” wydaje się sumę 1 mln
zł. Zdaniem Radnego jest to rozrzutność. Zadziwiające jest także to, że program
Sylwestra przygotowywany był w ostatniej chwili, w związku z czym, to nie my
narzucaliśmy koncepcję programu artystycznego, tylko dostaliśmy „byle jaki”
gotowy produkt. Jeszcze w dniu 10 grudnia br. nie znany był programu imprezy.
Radny zapytał dlaczego tak się dzieje.
Prezydent Piotr Uszok odniósł się do zasadności organizowania imprezy
Sylwestrowej. Stwierdził, że pojawiło się kilka głosów krytycznych, ale jest
także spora część mieszkańców oczekująca organizacji takiego koncertu. Zatem,
każdy ma prawo do swojej opinii. Jednoznacznej opinii nie ma, gdyż trzeba by
sięgnąć po badania opinii społecznej, które w tej sprawie nie były wykonywane.
W odniesieniu do stwierdzenia Radnego o „narzucania repertuaru”, Prezydent
stwierdził, że sprawy tego rodzaju są negocjowane. Decyzje rzeczywiście
zapadały dość późno, ale nie jest prawdą, iż repertuar i wykonawcy zostali nam
„narzuceni”.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że organizator koncertu żalił się, iż
musi podejmować decyzje w sprawie Sylwestra „w ostatniej chwili”. Nie ma
więc możliwości wyboru wykonawców, tylko „brać to co pozostało”. Radny
dodał, że wiele miast zrezygnowało z imprez Sylwestrowych, ze względu na
oszczędności. „My mówimy o oszczędzaniu, brakuje nam pieniędzy na różne
rzeczy tymczasem na Sylwestra wydajemy coraz więcej”. W stosunku do lat
ubiegłych koszty organizacji wzrosły o prawie 200 tys. zł. Radny zapytał czy
jest to decyzja przemyślana.
Prezydent Piotr Uszok podziękował za uwagi Radnego.
Radny Marek Szczerbowski zwrócił uwagę na dotychczasową „słabą zimę”
w bieżącym roku. Zapytał jak miejskie służby przygotowują się do tej pory
roku.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że co roku, najpóźniej w listopadzie
podejmuje Zarządzenie, w którym określona jest odpowiedzialność
poszczególnych służb za przygotowanie miasta do zimy. Część sprzętu
wykorzystywana jest w okresie zarówno zimowym i letnim. W związku z tym
szczotki zamieniane są na lemiesze. Najtrudniejszym okresem jest ten, kiedy
temperatura waha się pomiędzy -1ºC do +2 ºC.
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Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę, że miasto Gliwice posiada już
stadion miejski, wybudowany zaledwie w ciągu roku. Zabrze także kończy
budowę stadionu. Radny zapytał w związku z tym co się dzieje z budową
stadionu GKS „Katowice”. Plany przewidywały, że jego budowa zostanie
ukończona w 2014r. Nie zostaną one zapewne zrealizowane . Radny stwierdził,
że jako prawie 300 tys. miasto nie posiadamy stadionu miejskiego, podobnie
jak nie mamy kąpieliska, czyli bardzo ważnych obiektów sportoworekreacyjnych. Zapytał dlaczego to „wszystko wlecze się tak długo”.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że założeniem miasta było przygotowanie
projektu stadiony z 18 tys. widownią. Nie przewidywano zabudowy
narożników. Na skutek interwencji kibiców, podjęto decyzję, aby projekt
uzupełnić o zabudowę narożników oraz dodatkowe kilka tysięcy miejsc
siedzących. Trwają prace projektowe, które zostaną zakończone
prawdopodobnie w drugim półroczu 2012r. Nie ma jeszcze uregulowanych
wszystkich spraw terenowo - prawnych. Pozwolenie na budowę będzie mogło
zostać wydane dopiero po ich uregulowane.
Odnosząc się do innych stadionów budowanych w miastach ościennych,
Prezydent stwierdził, że w Gliwicach powstał stadion na 10 tys. miejsc, a nie jak
planuje się w Katowicach na 25 tys.
Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice. <zapis
AV>
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że zgodnie ze
statutem miasta Katowice ( § 16 ust. 1) w Radzie Miasta Katowice winno
zasiadać 3 wiceprzewodniczących Rady. Wskutek wygaśnięcia mandatu Pani
Ewy Kołodziej powstał wakat na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady.
Rada wybiera wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym.
Procedurę wyboru, zgodnie ze statutem, rozpoczęto od wyboru komisji
skrutacyjnej w skład, której wchodzi 3 radnych.
Radny Adam Warzecha zgłosił kandydaturę Radnego Witolda Witkowicza.
Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił kandydaturę Radnego Marka
Chmielińskiego.
Radny Piotr Pietrasz zgłosił kandydaturę Radnego Marka Szczerbowskiego.
Zgłoszeni Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie
zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu
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wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-375/11.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/333/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Prowadzący obrady Arkadiusz Godlewski zgłosił kandydaturę Radnego
Stanisława Włocha na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zamknął listę
kandydatów.
O godz. 12.00 ogłoszono przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
i przygotowanie kart do głosowania.
O godz. 12.15 wznowiono obrady.
Punkt 8 c.d. <zapis AV>
Radny Marek Szczerbowski poinformował, że w trakcie przerwy Komisja
Skrutacyjna ukonstytuowała się i wybrała go na Przewodniczącego Komisji.
Następnie
Komisja
przeprowadziła
tajne
wybory
na
funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Marek Szczerbowski rozdał
karty do głosowania.
Po zakończeniu głosowania przez Radnych, o godz. 12.20 ogłoszono przerwę w
obradach, w celu przeliczenia przez Komisje Skrutacyjną oddanych głosów
i sporządzenie protokołu z głosowania.
O godz. 12.30 wznowiono obrady.
Punkt 8 c.d. <zapis AV>
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Marek Szczerbowski
odczytał protokół z głosowania i poinformował, że na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice wybrany został Radny Stanisław
Włoch.
/ Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 2 do protokołu/
Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. <zapis AV>
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że w celu
zakończenia procedury należy poddać pod głosowanie projekt uchwały
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zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Katowice.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/ Uchwała XVII/334/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
Katowice. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-377/11.
Przewodniczący Rady do wyżej wymienionej uchwały zgłosił autopoprawkę.
Wszyscy uzgodnieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie
sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.
/ Uchwała nr XVII/335/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych
komisji Rady Miasta Katowice. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-378/11.
Przewodniczący Rady do wyżej wymienionej uchwały zgłosił autopoprawkę.
Wszyscy uzgodnieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.
/ Uchwała nr XVII/336/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 12 S K R E Ś L O N Y . <zapis AV>
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały
w ustawowo przewidzianym terminie.

jako

druk

sesyjny

nr

PU-332/11
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że punkt 13,14
i 15 będą rozpatrywane łącznie, gdyż wiążą się ściśle z uchwalaniem budżetu
miasta na 2012r.
Poinformował, że do Rady Miasta Katowice wpłynęły stosowne uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Odczytał je:
1. Nr 4100/II/156/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały
budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Nr 4100/II/157/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2035.
3. Nr 4100/II/158/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii
o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 491.104.940 zł,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta
Katowice.
/ Opinie RIO – zał. nr 3 do protokołu/
Projekty uchwał były także przedmiotem obrad komisji branżowych Rady.
Prezydent Miasta Piotr Uszok przedstawił założenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej, Budżetu Miasta Katowice na rok 2012 oraz Programu zadań
społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2012.
/Przemówienie Prezydenta – zał. nr 4 i 5 do protokołu/
Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu Radnych „Forum
Samorządowe i Piotr Uszok” przedstawił opinię Klubu w sprawie projektu
budżetu Miasta Katowice na 2012 rok.
/ Opinia Klubu „FSiPU” zał. nr 6 do protokolu/
Radny Adam Warzecha w imieniu Klubu Radnych „Platformy
Obywatelskiej” przedstawił opinię Klubu w sprawie projektu budżetu Miasta
Katowice na 2012 rok.
Stwierdził, że świat, Polska i Europa znajdują się obecnie w trudnej sytuacji
finansowej, co powoduje perturbacje dla budżetów samorządów, jak również
domowych budżetów mieszkańców Katowic. Istnieją niepokojące sygnały
wskazujące na to, że zamierzenia inwestycyjne, które ambitnie zostały podjęte
przez miasto w ciągu ostatnich lat, znajdą się w „dużym ryzyku” w sensie
osiągnięcia przez Katowice zaplanowanych dochodów z podatków PIT i CIT.
W przedłożonym budżecie miasta na 2012r. założono wartość PKB na poziomie
wyższym niż zostało to następnie skorygowane w ustawie budżetowej. Istnieje
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zatem spore niebezpieczeństwo tego, iż zaplanowane działania inwestycyjne
obarczone są dużym zagrożeniem ich niewykonania. Pomimo starań, w
dalszym ciągu został utrzymany niepokojący wzrost wydatków bieżących. Ich
wartość niepokojąco rośnie. Na dzisiejszej sesji będziemy głosować wysokość
taryf za wodę i odprowadzane ścieki. Z niepokojem można zaobserwować
zjawisko, w którym spółki miejskie nie dbają o oszczędności w prowadzonej
działalności m.in. polegające na ograniczeniu ilości ścieków odprowadzanych
bezpośrednio do gruntu i do wód powierzchniowych. Z tego tytułu opłaty
dodatkowe wnoszone bezpośrednio przez mieszkańców Katowic wynoszą już
10 mln zł. Ceny za wodę rosną, a „my sami niejako przyczyniamy się do tego,
że pogarszają się warunki życia w Katowicach”. Klub „PO” uważa, że
podejmowanie w takiej sytuacji szeroko zaplanowanej przebudowy obszaru
Rondo-Rynek, z tak bogatym i ambitnym programem jest zadaniem
ryzykownym. Dużo prostszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie tego zamiaru
tylko do płyty Rynku, czyli obszaru, który zamyka ulica Teatralna, czy też ul.
Moniuszki. Ten wyrażany wielokrotnie przez Klub „PO” postulat nie spotkał się
jednak z zainteresowaniem ze strony projektodawców. Podobnie rzecz ma się
z programami dotacyjnymi np. do cmentarzy komunalnych w kwocie 500 tys.
zł. Klub „PO” postulował, aby podobnie jak w przypadku cmentarzy
parafialnych, takiej dotacji nie przekazywać. Wnioskowano także o likwidację
„Izby Wytrzeźwień”, co także nie spotkało się z akceptacją władz miasta.
Z drugiej strony, niepopieranie zaproponowanego budżetu w sytuacji kiedy
miasto wchodzi w fazę realizacyjną zagospodarowania kwartału znajdującego
się za „Spodkiem”, związanego z budową Międzynarodowego Centrum
Kongresowego, sali koncertowej
NOSPR-u, Muzeum Śląskiego wraz
z układem drogowym, mogłoby spowodować zaprzepaszczenie tych ważnych
dla miasta przedsięwzięć, które w poprzednich kadencjach były przez Klub
„PO” wspierane. „Jesteśmy za nie chwaleni”. Dostrzegł je także podczas
ostatniej wizyty w Katowicach Pan Minister Bogdan Zdrojewski.
Konkludując, Klub Radnych „Platformy Obywatelskiej” nie podejmuje
ostatecznego rozstrzygnięcia co do poparcia budżetu miasta Katowice na
2012r. pozostawiając to osobistej ocenie Radnych tworzących Klub.
Radny Piotr Pietrasz w imieniu grupy Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”
stwierdził, że kluczową sprawą w przyszłorocznym budżecie jest kontynuacja
wielkich inwestycji. Wynoszą one obecnie 31 % wydatków, co jest najwyższym
wskaźnikiem w historii miasta. Trwa obecnie budowa takich obiektów jak
Dworzec PKP oraz Muzeum Śląskie, które nie są finansowane bezpośrednio
z budżetu miasta, ale w których Katowice również będą partycypować,
chociażby poprzez wykonanie układów drogowych. Może powstanie także
w Katowicach Centrum Nauki. Bardzo cieszy zaangażowanie władz, chęć
zmiany wizerunku miasta i dążenie do odwrócenia niekorzystnej tendencji
spadku mieszkańców. Grupa Radnych „PIS” wierzy że dążenia te nie zostaną
zahamowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak globalna sytuacja
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gospodarcza, czy też decyzje na poziomie Rządu i Sejmu. Klub ma nadzieję, że
nie
zostaną
zagrożone
polityka
społeczna,
oświata,
że
w obecnej kadencji wszystkie szkoły w mieście nadal będą funkcjonować.
Cieszy traktowanie, jako priorytetowego celu zwiększenie ilości mieszkań.
Reasumując grupa Radnych „PIS” udzieli poparcia budżetowi miasta na 2012r.,
jako przygotowanemu odpowiedzialnie i racjonalnie.
Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że analiza projektu budżetu wskazuje
na stabilizację finansową miasta, jednakże nie rozwiązuje wielu kluczowych
problemów.
W zakresie spadku liczby mieszkańców, niewielkie jest zaangażowanie
finansowe miasta na wydatki inwestycyjne w zakresie budownictwa
mieszkaniowego. Trudno w projekcie budżetu znaleźć potwierdzenie, że
strategia mieszkalnictwa, którą uchwalono będzie realizowana narastająco.
Stosunkowo niskie jest zaangażowanie miasta w zakresie wydatków na
szkolnictwo wyższe, ale w tym temacie często bywają podejmowane decyzje
w trakcie roku budżetowego, wynikające bezpośrednio z dyskusji
prowadzonych z uczelniami wyższymi. Trudno jest znaleźć systemowe
rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej, choć są pewne ich symptomy.
Jako przedstawiciel środowiska lewicowego, Radny stwierdził, że słusznym
byłoby, biorąc pod uwagę przykłady innych gmin województwa śląskiego,
przeznaczenie kilkuset tysięcy złotych na leczenie bezpłodności. Takie zadanie
mieści się w zakresie zadań gminy, w dziale 851 ochrona zdrowia i może dać
wyraźny sygnał co do kierunku myślenia, który być może niebawem stanie się
już standardem. Wśród partii rządzących coraz częściej przeważa zdanie, że
taki kierunek powinien zostać obrany.
W zakresie wydatków na oświatę, niebezpiecznie duża staje się rozpiętość
pomiędzy wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą w stosunku do otrzymanej subwencji, co łącznie z analizą
tendencji w tym zakresie wskazuje na konieczność przygotowania stosownych
korekt. Muszą się w ten proces zaangażować wszystkie strony, choć inicjatywa
pozostaje przede wszystkim po stronie Pana Prezydenta.
W zakresie funkcjonowania Urzędu, z niepokojem obserwuje się powolną
adaptację administracji do dynamicznie zmieniających się standardów
zarządzania. Trudno wytłumaczyć dotychczasowy brak kompleksowych
rozwiązań dla wszystkich jednostek miejskich w zakresie zbiorczego zakupu
niektórych usług. Tworzenie grup zakupowych zostało już korzystnie wdrożone
przez wiele jednostek samorządu terytorialnego. Skuteczne ich wprowadzenie
powinno dać wielomilionowe oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na
ważne dla stabilizacji i rozwoju wydatki. Pamiętajmy, że wydatki na
wynagrodzenia stanowią ponad 30 % wydatków bieżących, jest więc potencjał
do dokonywania przesunięć w celu wzmocnienia tych obszarów, które są
odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań optymalizujących koszty.
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Tak często poruszane wydatki na zadania inwestycyjne, analiza planowanych
wydatków w tym zakresie w perspektywie realizacji planu 2011, wskazuje, jak
się wydaje, na zbyt duży optymizm. Trudno sobie wyobrazić, że dzisiejszy plan
wydatków na poziomie 850 mln zł. zostanie wykonany, zwłaszcza, że
przewidywane wykonanie w 2011 w tym zakresie, w stosunku do planu,
stanowi niewiele ponad 50%. Już w zeszłym roku wielokrotnie podnoszony był
fakt, że bez wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania projektami nie da się
skutecznie zarządzać inwestycjami. Brak zidentyfikowanych obszarów ryzyka,
z reguły doprowadza do istotnych opóźnień, zwłaszcza przy tak złożonych
projektach. Podobnie może zdarzyć się w 2012r.
W zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Trudno liczyć na rozwój „trzeciego
sektora” w sytuacji, gdy na jego działanie przeznaczamy niecały 1 % wydatków
bieżących. O wiele skuteczniej realizuje się zadania poprzez jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych niż przez samodzielne jednostki
samorządu terytorialnego. Radny z zadowoleniem przyjmuje tendencję
spadkową w zakresie wydatków transportowych. Szkoda tylko, że refleksja
przyszła tak późno i wcześniej nie wzięto pod uwagę głosów Rady.
Mimo przedstawionych uwag do projektu budżetu na pewno nie zasługuje on na
głosowanie przeciwko jego przyjęciu.
Radny Marek Szczerbowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta
przedstawił opinię Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Katowice na 2012 rok.
/ Opinia Komisji Budżetu Miasta – zał. nr 7 do protokołu/
Radny Marek Szczerbowski przypomniał, że w trakcie posiedzenia Komisji
Budżetu Miasta uczestniczył w dyskusji na temat wysokości środków
przeznaczanych w budżecie miasta na 2012r. dla organizacji niezaliczanych do
sektora finansów publicznych. Radny twierdził wówczas, że jest to kwota
w wysokości 9 mln zł, podczas, gdy Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna
twierdziła, że kwota ta wynosi 20 mln zł. Radny poprosił o wyjaśnienie sprawy.
Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wspomniane środki są
przeznaczane do budżetu miasta z dwóch źródeł. W postaci dotacji. Jest to
kwota 9 mln 200 tys zł. Ponadto w postaci zakupu usług z „trzeciego sektora”
poprzez MOPS i wynosi ponad 10 mln zł. Łączna kwota wynosi, więc 20 mln
zł.
Radna Stanisława Wermińska odniosła się do wypowiedzi Radnego Adama
Warzechy dotyczącej planów miasta w zakresie przebudowy strefy Rondo Rynek. Radna przypomniała wiele niepochlebnych opinii o katowickim Rynku,
wypowiadanych m.in. przez Senatora Kazimierza Kutza, („zapyziały Rynek”).
To Rada Miasta zadecydowała o jego rozbudowie. Zapewne istnieją zagrożenia
finansowe, jak to ma miejsce w przypadku każdej inwestycji. Jest ona jednak
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konieczna w sytuacji, kiedy Katowice aspirują do bycia stolicą metropolii. Nie
powinniśmy, więc oceniać negatywnie tego typu projektów.
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 20122035.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.
/ Uchwała nr XVII/337/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Katowice na 2012 rok. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-333/11
w ustawowo przewidzianym terminie.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.
/ Uchwała nr XVII/338/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2012 rok”. <zapis
AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-371/11
w ustawowo przewidzianym terminie wraz z erratą.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na
2012 rok”.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/339/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Rezydent Piotr Uszok podziękował za uchwalenie budżetu miasta na 2012r.
oraz za wnioski Państwa Radnych, które, jak stwierdził zawsze odbiera, jako
składane w „dobrej sprawie”.
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Domowi Dziecka „Tęcza” w Katowicach . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-365/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/340/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Domowi Dziecka „Zakątek” w Katowicach . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-366/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/341/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Domowi Dziecka „Stanica” w Katowicach. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-367/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/342/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu
Związku. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-363/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie Komisji Infrastruktury
i Środowiska projekt nie uzyskał pozytywnej opinii.
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Prowadzący obrady zgłosił autopoprawkę do projektu, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu KZK GOP, złożoną w dniu dzisiejszym:
§ 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Poprawka wynika z konsultacji przeprowadzonych przez prawników z KZK
GOP z prawnikami Wojewody Śląskiego.
Przewodniczący Rady poinformował także, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do
Biura Rady Miasta stanowisko Pana Prezydenta do 2 projektów uchwał dot.
zmian w KZK GOP. Stanowisko to zostało Radnym rozdane przed sesją.
Prowadzący obrady przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu
Rady Miasta ( art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).
Radna Helena Hrapkiewicz zapytała jakie będą skutki finansowe podjęcia
przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski odwołał się do pisma Pana
Prezydenta z dnia 19.12.2011r., z którego wynika, że „analiza skutków
finansowych wykazała, że przyjęcie gminy Lędziny do KZK GOP
spowodowałoby wzrost dotacji Miasta Katowice do komunikacji, wynikający ze
zwiększonej dopłaty dla pokrycia niedoboru funkcjonującej linii autobusowej
nr 931 łączącej Katowice z Lędzinami, z kwoty 216,9 tys. zł do kwoty 235,7 tys.
zł. w skali 2012 roku”.
„Analiza skutków finansowych wykazała, że przyjęcie gminy Pilchowice do
KZK GOP nie spowoduje wzrostu dotacji Miasta Katowice do komunikacji”.
Radna Helena Hrapkiewicz zapytała jakie będą skutki pozafinansowe podjęcia
tej uchwały.
Prezydent
Piotr Uszok wyjaśnił, że skutkami pozafinansowymi jest
oczekiwanie wspomnianych gmin, że zostaną przyjęte do Związku KZK GOP.
Jego rozszerzanie wydaje się „absurdalne” w sytuacji, gdy aktualnie
przygotowywana jest ustawa metropolitalna. W oparciu o nią zadanie dotyczące
organizacji komunikacji publicznej ma zostać przejęte przez powiat
metropolitalny. Zatem ilość gmin będących w powiecie zostanie ograniczona
z obecnych 25 do 14. Skoro rozpoczęto prace nad planem transportowym,
dokumentem wynikającym z ustawy, zaawansowane są także prace nad
wspomnianą ustawą metropolitalną, podejmowanie działań w zakresie
przyjmowania kolejnych gmin do KZK GOP wydaje się „absolutnie
nieracjonalne”. Nie jest wykluczone, że Związek w obecnej formule zostanie
zlikwidowany. Kolejne przyjęcia, większych gmin będą rodziły znaczące skutki
finansowe liczone w milionach złotych. Z tego powodu na posiedzeniu Zarządu
KZK GOP, Pan Prezydent głosował przeciwko przyjęciu wspomnianych dwóch
gmin do Związku. Obecnie także podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie.
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku
głosowania: 13 głosów „za”, 14 głosów sprzeciwu i brak głosów
„wstrzymujących się”.
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu
Związku. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-364/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie Komisji Infrastruktury
i Środowiska projekt nie uzyskał pozytywnej opinii.
Prowadzący obrady zgłosił autopoprawkę do projektu, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu KZK GOP, złożoną w dniu dzisiejszym:
§ 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu
Rady Miasta ( art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący
obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku
głosowania: 12 głosów „za”, 14 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych i 6 lokali użytkowych –
garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-369/11.
Przewodniczący Rady informował, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/343/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej na terenie miasta Katowice „Stefana Suberlaka”. <zapis AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-373/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/344/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-374/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Infrastruktury i Środowiska
oraz Rozwoju Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała Nr XVII/345/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Stanisława Barei”.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-379/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/346/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej na terenie miasta Katowice „Księdza Stanisława Maślińskiego”.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-380/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/347/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Augustyna
Pająka”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-381/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/348/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-382/11 wraz
z autopoprawką.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Radna Helena
Hrapkiewicz poinformowała, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/349/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów
wyboru inwestycji do finansowania. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-383/11.
Przewodniczący Rady
poinformował,
że Komisje Infrastruktury
i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/350/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie
realizacji uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A.”
na terenie Miasta Katowice, na lata 2010-2011”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-384/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, 10 głosach
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała Nr XVII/351/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na
terenie Miasta Katowice, na lata 2012-2013”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-385/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 12 głosach
sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.
/Uchwała Nr XVII/352/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla Miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013
roku”, opracowanych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna. <zapis
AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-386/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie Komisji Infrastruktury
i Środowiska projekt nie uzyskał pozytywniej opinii.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 12 głosach
sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.
/Uchwała Nr XVII/353/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących
na terenie miasta Katowice . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-387/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/354/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-342/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Radny Marek Szczerbowski nie skorzystał z prawa głosu w tym punkcie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/355/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23k/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Męczenników
Oświęcimskich”. <zapis AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-388/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała Nr XVII/356/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23l/ 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-390/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Dziś o godz. 9.45 do Biura Rady wpłynęła autopoprawka do wyżej
wymienionego projektu.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że autopoprawka wynika
z dwóch przyczyn. Wiadomo już, że nie będzie możliwości rozliczenia kredytu
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie modernizacja budynku przy
ul. Młyńskiej 1. W związku z tym w zaplanowanej kwocie w wysokości 1 mln
264 tys. zł. proponuje się, jako źródło sfinansowania inne zadanie –
modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda1. Jest to zamiana sposobu
finansowania. W pierwszym zadaniu zmniejsza się środki z kredytu,
przekazując środki własne. Obiekt sportowy znajdujący się przy ul. Alfreda 1
zostanie natomiast rozliczony ze środków z kredytu. Pani Skarbnik dodała, że
miasto uzyskało na taką zamianę zgodę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Zmiana interpretacji przepisów prawnych spowodowała także konieczność
wprowadzenia drugiej zmiany do budżetu miasta. Dotychczas po stronie
rozchodów nie wpisywano lokat. Ostatnia interpretacja Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie powoduje, że miasto zdecydowało się przyjąć po
stronie rozchodów lokaty, które będą lokowane w dniu 31 grudnia 2011r. Ich
wysokość wynosi 207 mln 600 tys. zł. Dla zrównoważenia budżetu wprowadza
się wolne środki.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/357/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
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Punkt 23ł/ 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-391/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Dziś o godz. 9.45 do Biura Rady wpłynęła autopoprawka do wyżej
wymienionego projektu.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że autopoprawka wynika
z poprzedniego punktu porządku obrad i podjęcia uchwały w sprawie zmian
budżetu oraz w budżecie miasta. Wynika ona ze zmiany finansowania dwóch
zadań inwestycyjnych, czyli modernizacji budynku przy ul. Młyńskiej 1 oraz
modernizacji ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/358/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu
planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu
realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-392/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/359/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie instytucji kultury pn.
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały, jako druk sesyjny nr PU-393/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że żadna Komisja Rady nie opiniowała
projektu uchwały.
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że już od kilku miesięcy władze Katowice
wraz z Wojewodą Śląskim oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego
i Katowickim Holdingiem Węglowym pracowali nad stworzeniem podstaw
materialnych i instytucjonalnych do powstania Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności. Wiązało się to z regulacją spraw związanych
z nieruchomościami. Praktycznie do dnia 15 grudnia br. trwały jeszcze
negocjacje w zakresie ustalenia statutu planowanej instytucji oraz
przygotowania umowy w sprawie jej prowadzenia. Taką umowę podpisano ·w
dniu 16 grudnia br., czyli w 30 rocznicę wydarzeń, które miały miejsce w KWK
„Wujek”. Dopiero po 19 grudnia, br., czyli poniedziałkowej sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego, można było skierować projekt uchwały pod obrady
sesji Rady Miasta Katowice. Prezydent poprosił o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że bazą dla nowej
instytucji przypominającej o dziedzictwie „Solidarności” jest obecnie
funkcjonująca Izba Tradycji Kopalni „Wujek”. Prowadzący obrady zapytał czy
nowa instytucja pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności będzie mieścić się
na terenie KWK „Wujek”, czy też w nowej siedzibie. Zapytał także, jakie jest
założenie planów finansowych na najbliższe dwa, trzy lata.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że podstawą działań była inicjatywa
społecznego komitetu, który dzięki swojemu zaangażowaniu, de facto sam
stworzył muzeum. Zgromadzone materiały archiwalne zostały zlokalizowane
w jednym z obiektów na terenie, KWK „Wujek”. Prowadzone były działania,
aby ten obiekt powiększyć, ale przede wszystkim uregulować kwestie terenowoprawne. Nie było wydzielonych działek. Przez ostatnie miesiące trwały więc
prace związane z podziałami geodezyjnymi oraz procedura zamiany
nieruchomości, ponieważ miasto przejęło te nieruchomości. Zostaną one
wniesione do nowej instytucji, która na mocy przedstawionej uchwały zostanie
powołana.
Jeżeli chodzi o finansowanie, to w roku 2012 przeznaczona zostanie kwota
w wysokości 800 tys. zł. Partycypacja i udział w kosztach poszczególnych
jednostek samorządu wyniesie: 51 % Marszałek Województwa Śląskiego, 49 %
miasto Katowice. Do uzgodnienia pozostanie jeszcze kwestia kosztów
związanych z utrzymaniem bieżącym nowej instytucji. Wizytujący Katowice
Minister Bogdan Zdrojewski wyraził wolę dofinansowania rozbudowy obiektu,
po przygotowaniu stosownego wniosku aplikacyjnego.
Radny Jerzy Forajter stwierdził, że kiedy dwa lata temu zwiedzał
w Gdańsku Centrum Solidarności, nie przypuszczał, że idea powstania
podobnego obiektu „przebije się na Śląsku”. Te dwa mijające lata, bardzo
dobrze przysłużyły się idei upubliczniania pewnych faktów z działalności
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” na forum krajowym. Radny wyraził
nadzieje, że planowane centrum taką rolę będzie spełniało. Do niedawna mówiło
się „wyłącznie o Gdańsku”, z którym utożsamiano „Solidarność”. Powstanie
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podobnego centrum na Śląsku uznać należy za duży sukces naszych lokalnych
władz, w tym Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta oraz społeczników,
dzięki którym możliwe było stworzenie Izby Tradycji funkcjonującej
w KWK ”Wujek”. Uświadamia ona skalę zdarzeń historycznych, które miały
miejsce w 1981r. w Katowicach. Radny podkreślił wagę tego zdarzenia. Cieszy
fakt, iż projekt udało się sfinalizować.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący
obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/360/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
placowi położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Księdza Rafała
Grzondziela”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-394/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/361/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
położonej na terenie miasta Katowice „Węgierska”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-395/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/362/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 23r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-396/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie, a wcześniej plany pracy zatwierdziły stałe
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komisje Rady Miasta Katowice podczas swoich posiedzeń. Plany były także
dostępne na stronie PIP Urzędu Miasta.
Radna Magdalena Wieczorek poinformowała, że w planie pracy Komisji
Infrastruktury i Środowiska została zmieniona godzina posiedzenia w dniu
18.01.2012r., z planowanej 13.00, na 15.00.
Wobec braku dalszych zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/363/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 24 Rozpatrzenie skarg i wniosków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani M B na działalność
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-368/11 wraz z
autopoprawką.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/364/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 24 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani G K na
niewłaściwe działania Dyrektora i pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i
Mostów w Katowicach . <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-370/11.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/365/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 24 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pana A A na
niewłaściwe działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Katowicach. <zapis AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-372/11 wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała Nr XVII/366/11/
( Protokół z imiennego głosowania).
Punkt 25 Interpelacje . <zapis AV>
Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XVI sesji Rady Miasta
wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych:
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.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
07.12.2011r.
1.2 budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 na ulicy Zielonogórskiej
w Katowicach Ligocie z jednoczesnym wytyczeniem miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej
z dnia 14.12.2011r.
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.
Odpowiedź Sekretarza Miasta z 15.12.2011r.
1.4. ponownego przeanalizowania możliwości budowy krytego basenu sportowo
rekreacyjnego na Zadolu w Katowicach.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej
z dnia 07.12.2011r.
2/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie:
2.1. modernizacji nawierzchni boisk asfaltowych przy Gimnazjum nr 14 w
Janowie.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej
z dnia 13.12.2011r.
2.2 zabezpieczenia ciągu komunikacji pieszej w dzielnicy Giszowiec.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej
z dnia 13.12.2011r.
2.3. zmiany lokalizacji pralni chemicznej przy ul. Adama w dzielnicy
Giszowiec.
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Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 19.12.2011r.
2.4. usuniętych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy
Dąbrówka Mała.
Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 20.12.2011r.
2.5. zmiany lokalizacji przystanku autobusowego linii 674 przy CH 3 Stawy.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
07.12.2011r.
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.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej
z dnia 07.12.2011r.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:
1/Radnego Wiesława Mrowca w sprawie oświetlenia ulicy Pośpiecha w
dzielnicy Katowice-Załęże.
2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podjęcia decyzji o budowie boiska
sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących Nr 2 w
Katowicach.
3/ Radnego Stanisława Włocha w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na realizację lokalnego programu profilaktyki HPV w mieście
Katowice.
4/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie utrudnień komunikacyjnych w
Piotrowicach.
5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
5.1. podjęcia decyzji o naprawie nawierzchni ul. Bielika w Katowicach .
5.2 podjęcia decyzji o zamianie działek celem utworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych na Os. Janasa.
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:
1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie analizy układu drogowego w rejonie
Placu Pod Lipami w Giszowcu.
2/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie:
2.1. postawienia barierek wzdłuż chodników na ul. Barbary.
2.2. podlewania drzew na ul. Strzeleckiej.
3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza sprawie instalacji zegarów regulujących
zmianę świateł na skrzyżowaniu ulic.
4/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie wypadków drogowych w
dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.
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5/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zainstalowania systemu wizualizacji
czasu w jakim zmienia się sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach dróg.
Punkt 26 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV>
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że na aukcji internetowej Narodowego
Banku Polskiego „wystawiono portret naszego Prezydenta Piotra Uszoka”.
Radny złożył wniosek „abyśmy wykupili ten portret”. Cena wywoławcza
wynosi 4 zł.
Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „4 złote to bardzo mała wycena Pana
Prezydenta’.
Radny podziękował Pani Skarbnik za to, że w trakcie spotkania w sprawie
podatków, zachęcała właścicieli firm transportowych do rejestrowania się
w mieście Katowice. Radny zapytał ile miasto zyska na uchwaleniu nowej
stawki podatku od środków transportowych.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że obniżki stawek
podatku od środków transportowych spowodują ubytek w 2012r. rzędu 2 mln
900 tys. zł. Niemniej jednak symulacje wskazują, iż w długofalowej prognozie,
dochody z tego tytułu będą się zwiększać. Równocześnie wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom firm transportowych, miasto usprawniło proces rejestracji
pojazdów.
Radny Andrzej Zydorowicz odniósł się do wypowiedzi Radnego
Zawadzkiego, twierdząc, że „Pan Prezydent Piotr Uszok jest bezcenny
i przeliczanie Jego wartości na złotówki mija się z celem”. Cenę wywoławczą
na aukcji internetowej ustalają organizatorzy.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poinformował, że w dniu 13
grudnia br. wpłynął skierowany do niego wniosek Pana T A w sprawie
udzielenia głosu na sesji Rady w temacie „Problemy komunikacyjne w
południowych dzielnicach Katowic” .
Ponieważ na sesji nie było Zainteresowanego, Prowadzący obrady stwierdził,
że wnioskowany temat jest bardziej właściwy na komisje branżowe Rady Miasta
Katowice.
Punkt 27 Zamknięcie sesji. <zapis AV>
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego
posiedzenia został wyczerpany.
O godz. 14.25 zamknął obrady XVII sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji
samorządu.
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