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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XVIII  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  25 stycznia 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.00 

Numery podjętych uchwał: XVIII/367/12 – XVIII/387/11 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  

Sekretarze sesji: Radny Mariusz Skiba  i  Radny Marek Szczerbowski  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Adam Warzecha   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radny nieobecny-Marek Chmieliński  
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Porządek obrad XVIII 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 XVII 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 przyjęcia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-

2016 (PU-389/11). 

9. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. 

położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu 

elewacji (PU-397/11).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 

świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 

Katowicach ( PU-398/11).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Wyborczej Młodzieżowej Rady ( PU-01/12).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w 

Katowicach ( PU-04/12).  

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

terenie miasta Katowice „Zygfryda Wende” ( PU-05/12).  

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

terenie miasta Katowice „Agrestowa” ( PU-06/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (PU-07/12).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej 

w Katowicach ( PU-08/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy VIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach ( PU-

09/12) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011 ( 

PU-10/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
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wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ( PU-11/12).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ( PU-12/12). 

20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Rady Miasta Katowice za 2011r. oraz sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2011r. ( PU-13/12).  

20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice 

na 2012r. ( PU-15/12). 

20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 (PU-16/12).  

20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia 

kształcenia w zawodzie oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach (PU-

02/12).  

20e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia 

kształcenia w zawodach oraz likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego 

w Katowicach ( PU-03/12).  

20f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu 

osobowego ( PU-17/12). 

20g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice ( PU-18/12).  

21. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana J N na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” (PU-14/12/). 

22. Interpelacje radnych. 

23. Komunikaty i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji.            

                                                                               

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady XVIII 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.  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524433.asx
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Prowadzący obrady  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/ Mariusza Skibę  

2/ Marka Szczerbowskiego  

W wyniku głosowania,  przy 26 głosach  „za”, braku sprzeciwu i głosów 

„wstrzymującym się” na sekretarzy sesji zostali wybrani zaproponowani 

wcześniej Radni: Mariusz Skiba i Marek Szczerbowski. 

(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 

Warzechy.  

Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Warzecha wyraził  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z XVII 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 XVII sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

21 grudnia 2011r.  

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

O godz. 11.15 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 11.20 wznowiono obrady. 

 

c.d. punktu 5 <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przywitał także przybyłą w imieniu Posła na Sejm RP 

Pana Kazimierza Kutza Panią Krystynę Klaczkowską. 

  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524494.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327663764.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524543.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327663973.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524597.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664102.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524663.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524716.asx
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Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

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

z 2004r., nr 14, poz. 539z późn. zm.) Przewodniczący Rady zawnioskował  

o zmianę porządku obrad  polegającą na dopisaniu punktu 20a/  Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta 

Katowice za 2011r. oraz sprawozdań  z działalności komisji stałych Rady 

Miasta Katowice za 2011r. ( PU-13/12).  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(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.) Prezydent Miasta Katowice 

zawnioskował o zmiany porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu w punkcie 21 Rozpatrzenie skarg i wniosków – skargi Pana J N 

na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-

Zawodzie” ( PU-14/12). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu miasta Katowice na 2012r. ( PU-15/12). 

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 (PU-

16/12).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 24 głosach  

„za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia kształcenia w zawodzie oraz likwidacji szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w 

Katowicach (PU-02/12).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 20e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia kształcenia w zawodach oraz likwidacji szkoły wchodzącej w 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664269.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664425.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664603.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664792.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327664967.pdf
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skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. 

Sylwestra Kaliskiego w Katowicach ( PU-03/12).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice zawnioskowała o zmiany 

porządku obrad polegające na : 

1/ dopisaniu punktu 20f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia 

jej składu osobowego ( PU-17/12). 

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 20g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 

( PU-18/12).  

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

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 19 grudnia 2011r. do 18 stycznia 2012r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do wniosku Komisji Kultury, Promocji  

i Sportu, w którym zwrócono się z propozycją, aby w dotychczasowych 

„Nagrodach Prezydenta Katowic” zmienić nazwę na „Nagrody Miasta 

Katowice”. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że nie ma ku temu podstaw 

prawnych. Radny argumentował, że w wielu innych miastach,  

w oparciu o tę samą ustawę o samorządzie gminnym istnieją nagrody miast:  

Kielc, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, Gdańska, Tarnowa, Warszawy, Gdyni, 

Krakowa i Częstochowy. Radny dodał, że właśnie Częstochowa w roku 2010 

dokonała zmiany nazwy z „ Nagrody Prezydenta Częstochowy” na „Nagrody 

Miasta Częstochowy”.  Zapytał dlaczego w Katowicach „nie ma podstaw 

prawnych do zmiany tej nazwy”.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327665365.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327665477.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327665634.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524775.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524836.asx
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Radna Stanisława Wermińska nawiązała do informacji podanej w Radiu 

Katowice, a dotyczącej planowanego zniesienia ulg na przejazd środkami 

komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w wieku do 60 roku życia. 

Radna zapytała czy rzeczywiście KZK GOP planuje zniesienie takiej ulgi.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Nie 

potwierdził tej informacji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał gdzie znajduje się sztuczne lodowisko dla 

mieszkańców.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że przy ul. Kościuszki, obok Parku. Nie było 

czynne, gdyż temperatura powietrza wynosiła powyżej 0º C, a w takich 

warunkach zamrażanie tafli lodowiska nie jest możliwe.   

 

Radny Mariusz Skiba zapytał o losy kortów im. J. Jędrzejowskiej. Gdzie 

ewentualnie planuje się ich lokalizację.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nie jest możliwa dotychczasowa lokalizacja 

i zachowanie kortów w obecnym miejscu. Sprawa jest ważna, stąd planowana 

jest nowa lokalizacja zastępcza, ale szczegóły nie są jeszcze znane.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-

2016. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-389/11 wraz  

z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVIII/367/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. 

położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu 

elewacji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

grupy Radnych: Pani Barbary Wnęk, Pani Bożeny Rojewskiej i Pani Magdaleny 

Wieczorek.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-397/11. Dołączono do 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524889.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328086808
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327665933.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524943.asx
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niego opinię  Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.01.2012r. dotyczącą 

projektu, opinię prawną z dnia 12.01.2012r. oraz projekt uchwały w wersji 

uwzględniającej autopoprawkę.  

Komisja Budżetu Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

z uwzględnieniem autopoprawki wynikającej z pisma Pana Prezydenta z dnia 

12.01.2012r.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie 

wraz z autopoprawką.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/368/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-398/11.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie Komisji Infrastruktury  

i Środowiska projekt uchwały nie uzyskał opinii. 

 

Wiceprezydent  Krystyna Siejna  poinformowała, że do projektu uchwały 

wpłynęła autopoprawka polegająca na zmianie zapisu § 3 projektu uchwały  

z „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2012r.” na „Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia”.   
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/369/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej 

Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-01/12.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

W skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych 

przez Pana Prezydenta oraz trzech radnych wybranych przez Radę Miasta.  

 

Ze strony Klubu „Platformy Obywatelskiej” zgłoszona została kandydatura 

Radnej Magdaleny Wieczorek. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328086477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666035.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328524998.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328087307
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666102.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525124.asx
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Ze strony Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” zgłoszono  kandydaturę 

Radnego Jerzego Dolinkiewicza. 

Ze strony grupy Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” zgłoszono kandydaturę 

Radnego Wiesława Mrowca.   

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/370/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-04/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/371/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-05/12. 

 

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.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/372/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-06/12. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328087568
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666304.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525180.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328087663
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666360.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525226.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328101289
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666456.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525281.asx
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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.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/373/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-07/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wprowadzone zmiany polegają 

na opracowaniu i wpisaniu wskaźników monitorowania efektywności 

realizowanych zadań przez poszczególne jednostki.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/374/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-08/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Stwierdził, że w obligatoryjnym terminie tj. do dnia 4 listopada 2011r. wpłynęło 

jedno pismo zawierające dwie uwagi do projektu planu. Uwagi te zostały 

uwzględnione. 

  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek stwierdziła, że projekt uchwały stanowi zmianę ustaleń 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dokonaną  w  celu umożliwienia realizacji planowanego zadania inwestycyjnego 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328087776
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666558.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525339.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328087913
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666864.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525396.asx
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pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Gliwickiej od 

przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta  Katowice z Chorzowem”.  

W projekcie planu wyznaczono teren drogi publicznej klasy zbiorczej (ul. 

Gliwicka) wraz z linią tramwajową i ścieżką pieszo –rowerową oraz tereny 

zieleni urządzonej, a także fragment publicznego ciągu pieszo-rowerowego  

i węzła komunikacyjnego,  dla których ustalono zasady zagospodarowania.  

W trakcie publicznego wyłożenia projektu wpłynęło jedno pismo zawierające 

dwie uwagi  dot. zachowania chodnika po stronie południowej oraz zachowania 

istniejącej klasy drogi. Uwagi zostały uwzględnione. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XVIII/375/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy VIII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-09/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że z uwagi na coraz bardziej 

wymagający rynek pracy, ze względu na tradycję oraz fakt dobrej opinii  

o szkole zdecydowano się na utworzenie klas dwujęzycznych w VIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Szkoła ta 

posiada możliwości bazowe i kadrowe do realizacji takiego nauczania. Klasa 

dwujęzyczna polsko - niemiecka, to taka, w której nauczanie jest prowadzone  

w dwóch językach: polskim oraz niemieckim będącym drugim językiem 

nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii 

dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co 

najmniej jedne zajęcie edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: 

biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, 

część historii odnosząca się do historii powszechnej i matematykę.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/376/12/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088021
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327666988.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525509.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088123


 

 

 12 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2011. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-10/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.   

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan  

stwierdził, że przedstawione sprawozdanie stanowi realizację ustawowego 

obowiązku. Zawiera ono opis tematyki trzech posiedzeń Komisji, które odbyły 

się w roku 2011.  

 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na problem nieprzestrzegania 

zakazu parkowania na wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miejscach, 

głównie przed obiektami handlowymi. Radna zapytała czy Komisja zajmowała 

się tą sprawą  w trakcie swoich posiedzeń oraz co miasto robi w celu 

wyeliminowania tych nieprawidłowości.  

Radna poinformowała także, że mieszkańcy Ligoty zbierają podpisy  

o zainstalowanie monitoringu, gdyż zaniepokojeni są stanem bezpieczeństwa  

w dzielnicy. Zapytała czy dokonywano analizy, jaki wpływ na bezpieczeństwo 

ma instalacja takich urządzeń.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan   

wyjaśnił, że Komisja Bezpieczeństwa w ubiegłym roku nie zajmowała się 

tematyką miejsc dla osób niepełnosprawnych. Jest to uregulowane odrębnymi 

przepisami. Straż Miejska oraz Policja regularnie, z całą surowością, korzystają 

ze swoich uprawnień. 

Jeżeli chodzi o sprawę monitoringu, to miasto jest obecnie na etapie 

przygotowywania monitoringu wizyjnego przy ul. Franciszkańskiej. Jest bardzo 

prawdopodobne, że zostanie on wykonany jeszcze w bieżącym roku. Generalną 

zasadą przyjętą w mieście Katowice odnośnie monitoringu jest założenie, że 

realizuje się go na zasadzie partnerstwa publiczno-prawnego, także w zakresie 

obsługi tego systemu. Taki model jest obecnie wdrażany w dzielnicy 

Nikiszowiec, gdzie miasto przy pomocy środków unijnych zrealizuje 

monitoring, a społeczność lokalna, reprezentowana przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową będzie finansować jego obsługę. Jest to bowiem najważniejsza 

cecha skuteczności całego systemu. 

 

Radna Stanisława Wermińska prosiła o podanie danych statystycznych na 

temat egzekwowania zakazu parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327667084.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525611.asx
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niepełnosprawnych.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan   
wyjaśnił, że sprawy te będą szeroko omawiane w trakcie najbliższego 

posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/377/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-11/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Infrastruktury i Środowiska 

oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XVIII/378/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian  

w Statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-12/12. 

 

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.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/379/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2011r. oraz 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088230
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327667409.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525684.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088409
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327667507.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525741.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088642
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327667614.pdf
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sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2011r.  

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-13/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Sprawozdania zostały przyjęte podczas posiedzeń 

stałych komisji Rady Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XVIII/380/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta Katowice na 2012r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-15/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zmian w budżecie miasta 

dokonuje się w związku ze środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego z przeznaczeniem na projekt związany z przebudową ul. 1 Maja, 

rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego- instalację kamer w dzielnicy 

Nikiszowiec oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Piotrowickiej, 

Związkowej, Franciszkańskiej i Mariackiej.    

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/381/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-16/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525866.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088840
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668138.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525931.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328088928
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668222.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328525985.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/382/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia kształcenia w zawodzie oraz likwidacji szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-02/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że w związku  

z postępującym niżem demograficznym systematycznie zmniejsza się liczba 

uczniów i oddziałów w szkołach zlokalizowanych przy ul. Techników  

w Katowicach, tj. Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, 

Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak oraz 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra 

Kaliskiego. W roku szkolnym 2001/2002 do: 

- 22 oddziałów w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 

uczęszczało 576  uczniów, 

- 23 oddziałów w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii 

Kossak uczęszczało 575 uczniów, 

- 23 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. 

prof. Sylwestra  Kaliskiego uczęszczało 604 uczniów. 

Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich wymienionych wyżej 

zespołach szkół  utworzono łącznie 21 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 

511 uczniów, w tym: 

- w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich utworzonych zostało 

10 oddziałów, do których uczęszcza 260 uczniów, 

- w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak 

utworzonych zostało 5 oddziałów, do których uczęszcza 102 uczniów, 

- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra 

Kaliskiego utworzonych zostało 6 oddziałów, do których uczęszcza 149 

uczniów. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089012
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668434.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526035.asx
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Zatem w okresie ostatnich 10 lat liczba uczniów w trzech szkołach 

zlokalizowanych przy ul. Techników w Katowicach zmniejszyła się o 1244, a 

liczba oddziałów utworzonych w tych szkołach o 47. Jak wynika z analizy 

danych Referatu Kartoteki Adresowej Wydziału Spraw Obywatelskich 

tutejszego urzędu, tendencja spadkowa obejmuje kolejne roczniki dzieci 

zameldowanych w Katowicach do 2001 r. włącznie, co ilustruje poniższy 

wykres: 
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W związku z powyższym istnieje konieczność połączenia wymienionych wyżej 

szkół  zgodnie z poniższym schematem: 

 
 

Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, do którego uczęszcza 

najwięcej uczniów, przejmie zadania edukacyjne realizowane przez Zespół 

Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak oraz Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego. W 

przypadku Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących im. gen. prof. 

Sylwestra Kaliskiego wchodząca w jego skład Szkoła Policealna Nr 9 zostanie 

wyłączona z tego zespołu i włączona do Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich, a realizowane w Technikum Nr 11 kształcenie w 

zawodach technik architektury krajobrazu i technik geodeta zostanie 

przeniesione do Technikum Nr 1 w Zespole  Szkół Budowlanych im. 
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Powstańców Śląskich. Technikum Nr 11 zostanie zlikwidowane, a Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego – 

rozwiązany. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Odzieżowych  

i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak wchodzące w jego skład Gimnazjum dla 

Dorosłych zostanie wyłączone z tego zespołu i włączone do Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich, a realizowane w Technikum Nr 9 

kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży zostanie przeniesione do 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. 

Technikum Nr 9, VII Liceum Profilowane i  XI Liceum Ogólnokształcące 

zostaną zlikwidowane, a Zespół Szkół Odzieżowych  i  Ogólnokształcących im. 

Zofii Kossak - rozwiązany. Zmieniona zostanie nazwa Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich na Zespół Szkół Budowlano-

Technicznych. 

Najlepsze warunki do realizacji zadań edukacyjnych posiada obiekt Zespołu 

Szkół  Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak (stan techniczny, 

liczba pomieszczeń do nauki). W obiekcie Zespołu Szkół Odzieżowych  

i Ogólnokształcących znajdują się warsztaty  szkolne tego zespołu, jak również 

warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych  i  Ogólnokształcących (13 

pomieszczeń). Zatem docelowo Zespół Szkół Budowlanych zostanie 

przeniesiony do tego obiektu. 

Lokalizację Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, Zespołu 

Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego 

oraz Zespołu Szkół  Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak 

ilustruje załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

Przeniesienie kształcenia z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. gen prof. Sylwestra Kaliskiego i z Zespołu Szkół Odzieżowych  

i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak do Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich sprzyjać będzie pełniejszemu i bardziej racjonalnemu 

wykorzystaniu istniejącej w naszym mieście bazy dydaktycznej oraz kadry 

pedagogicznej. Pozwoli także na lepsze wykorzystanie zatrudnionych 

nauczycieli - łatwiej będzie zapewnić nauczycielom zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy (liczba etatów nauczycielskich w danej szkole wynika 

bezpośrednio z realizowanych zadań edukacyjnych, przede wszystkim liczby 

oddziałów i uczniów), a także umożliwi tworzenie oddziałów dwuzawodowych 

w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do jednozawodowego 

oddziału danej klasy pierwszej, co ma istotne znaczenie w sytuacji 

postępującego niżu demograficznego. 

Nie pogorszą się warunki nauki uczniów. Przewiduje się, że po planowanych 

zmianach do Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych uczęszczać będzie około 

500 uczniów, utworzonych zostanie 21 oddziałów, a współczynnik zmianowości 

nie przekroczy 0,7. 

Jak wynika z przepisów art.59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty zarówno decyzję o likwidacji szkoły, jak i decyzję o przeniesieniu 

kształcenia w zawodzie podejmuje organ prowadzący szkołę, po zawiadomieniu 
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kuratora oświaty oraz rodziców uczniów lub - w przypadku  szkoły dla 

dorosłych - samych uczniów. W świetle przepisu art. 5c pkt. 1 tej ustawy 

organem tym jest rada jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie niniejszej 

uchwały jest niezbędne w celu realizacji postanowień przepisów ustawy  

o systemie oświaty dotyczących powiadomienia podmiotów wymienionych w 

art. 59 ust. 1 tej ustawy. 

Pani Wiceprezydent zadeklarowała, że nie przewiduje sie zwolnień grona 

pedagogicznego.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy całą 

procedurę. Oczekuje, że cały proces likwidacji szkół, konsultacje z tym 

związane  odbędą się w sposób transparentny i publicznie dostępny, tak aby 

Radni, którzy ostateczną decyzje podejmą w kwietniu byli o niej przekonani,  

w interesie budżetu miasta, mieszkańców oraz uczniów. Dobrze by było, aby 

tego typu działania podejmować w oparciu o strategię. Przewodniczący dodał, 

że nie mamy strategii dotyczącej edukacji w mieście, w ramach której powinna 

znaleźć się restrukturyzacji bazy. Nie mamy także strategii rozwoju sportu. Być 

może dobrym pomysłem jest wspomniany przez Panią Wiceprezydent pomysł 

stworzenia szkoły sportowej, ale musi to zostać poprzedzone analizą  

i wyliczeniami finansowymi.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że na posiedzenie Komisji 

Edukacji wpłynęła informacja dotycząca zmiany w sieci szkół prowadzonych 

przez miasto Katowice, która zakłada plan w tym zakresie na bieżący rok.  

 

Radny Marek Szczerbowski  zaproponował aby w poczuciu 

odpowiedzialności za decyzje związane ze zmianą w sieci szkół przygotować: 

szczegółowy harmonogram spotkań przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych stron ( w tym Radnych) w celu umożliwienia wysłuchania 

wszystkich argumentów, szczegółową ocenę skutków regulacji w zakresie 

dotyczącym ilości, zarówno  nauczycieli, jak i uczniów, wielkości bazy 

obiektów  szkolnych, oceny skutków regulacji z punktu widzenia korzyści 

finansowych dla miasta.  

 

Radna Bożena Rojewska odniosła się do wypowiedzi Pani Wiceprezydent, że 

wszyscy nauczyciele będą mieli zapewnioną kontynuację pracy. Radna zapytała 

czy tak będzie w rzeczywistości. Ponadto Radna zapytała, co miasto planuje  

w trzecim budynku łączonego Zespołu Szkół, który po reorganizacji nie zostanie 

zagospodarowany.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że na razie nie ma planów co do 

tego budynku. Wpływają wnioski różnych podmiotów, o charakterze 

edukacyjnym. Z pewnością sposób użytkowania tego budynku będzie miał 

charakter edukacyjny.  
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że najważniejsza jest sprawa obecnych 

skutków regulacji. Potrzebna jest zatem gruntowna analiza możliwości i szans 

realizacyjnych zamierzonego projektu, w tym przede wszystkim finansowych. 

 

Radna Bożena Rojewska ponownie zapytała o ciągłość pracy dla nauczycieli.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że oddziały zostaną przeniesione 

zarówno z uczniami, jak i z gronem pedagogicznym. „Nikt nie straci pracy”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że odpowiedzi na wszystkie zadawane 

przez Radnych pytania powinny zostać zawarte w kompleksowym dokumencie 

dotyczącym oceny skutków regulacji zmian w sieci szkół. „Zamieńmy  

„Worda” na „Excela”. 

 

Radna Magdalena Wieczorek odniosła się do zapewnień Pani Wiceprezydent, 

że nauczyciele nie stracą pracy.  Dotyczy to z całą pewnością nauczycieli 

uczących przedmiotów zawodowych. Tymczasem nie wiadomo co stanie się  

z pozostałą grupą nauczycieli: polskiego, historii, matematyki, geografii. Radna 

poprosiła, aby w kompleksowej analizie związanej z podejmowanymi decyzjami 

odnośnie łączenia szkół znalazła się informacja o pracownikach 

administracyjnych i obsługi szkół. Ilu spośród nich pozostanie bez pracy. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli w analizie ekonomicznej okaże się, 

iż „kogoś należy zwolnić, to trzeba to uczciwie powiedzieć i zaproponować 

ścieżkę wyjścia”. Ważne jest aby pracować na poziomie strategicznym.  Istnieją 

programy osłonowe przy grupowych zwolnieniach. Należy racjonalizować 

wydatki, aby mieć środki np. na podnoszenie poziomu edukacji.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał o zadania związane z naborem. Czy 

przewiduje się mniejszy nabór, czy też na dotychczasowym poziomie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że miasto nie likwiduje żadnego  

z oddziałów. Zostaną one jedynie zgromadzone w jednym miejscu. Zadania 

naborowe odbędą się we wszystkich tych kierunkach, które zostaną 

przeniesione. Do końca otwarty jest nabór w szkołach zawodowych, ze względu 

na to, że decyzje o wyborze szkoły często zapadają  w „ostatniej chwili”. 

 

Radna Barbara Wnęk poprosiła, aby w tworzonym dla Radnych dokumencie, 

zawarte zostały koszty dotyczące restrukturyzacji i reorganizacji szkół  

w kontekście wydatków miasta w związku z dostosowaniem budynku szkolnego 

do nowych zadań.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że likwidując dwa Zespoły Szkół, 
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zabezpieczone zostaną odprawy dla całego personelu. Kolejne koszty związane 

są z przeprowadzką.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że musi to być ocena wynikająca z analizy 

skutków rzeczowych, finansowych, ludzkich i społecznych.  

 

Radna Magdalena Wieczorek ponownie poprosiła o odpowiedź  na pytanie 

odnośnie zwolnień nauczycieli z przedmiotów nie związanych z nauczaniem 

zawodowym.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że „wszystko zostanie po staremu. 

Grono pedagogiczne pozostanie z oddziałami, które uczy”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVIII/383/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia kształcenia w zawodach oraz likwidacji szkoły wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. 

Sylwestra Kaliskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-03/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 10 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVIII/384/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20f/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej 

składu osobowego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-17/12. 

 

Radny Michał Jędrzejek wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089111
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668536.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526096.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089196
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668629.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526159.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/385/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20g/ 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-18/12. 

 

Państwo Radni: Krystyna Panek, Dariusz Łyczko i Jerzy Forajter wyrazili zgodę 

na pracę w komisjach: Budżetu Miasta, Edukacji oraz Rozwoju Miasta.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/386/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana J N na niewłaściwe 

działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-14/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna nie opiniowała 

projektu uchwały, gdyż wpłynął on po jej posiedzeniu.  

 

Wiceprezydent Marcin Krupa stwierdził, że przedmiotowa skarga związana  

z brakiem przejrzystości procesu rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty 

ds. Technicznych uznana została za bezzasadną. W uzasadnienie do projektu 

uchwały przedstawiony został przebieg procesu rekrutacji  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVIII/387/12/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Interpelacje . <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089279
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668729.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526212.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526212.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089356
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327668854.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526262.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1328089650
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/27/1327669078.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526311.asx
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W trakcie XVII  sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje 

Państwa Radnych: 

1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie analizy układu drogowego w rejonie 

Placu Pod Lipami w Giszowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.01.2012r. 

2/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

2.1. postawienia barierek wzdłuż chodników na ul. Barbary. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 09.01.2012r. 

2.2. podlewania drzew na ul. Strzeleckiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 11.01.2012r. 

3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie instalacji zegarów regulujących 

zmianę świateł na skrzyżowaniach ulic. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.01.2012r. 

4/Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zainstalowania systemu wizualizacji 

czasu w jakim zmienia się sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach drogowych. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.01.2012r. 

5/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie wypadków drogowych w 

dzielnicy Wełnowiec- Józefowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.01.2012r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. podjęcia pozytywnej decyzji o wynajęciu obiektów MOSiR „Spodek” na 

Wystawę Psów Rasowych. 

Odpowiedź Dyrektora MOSiR Pana Stanisława Wąsali z dnia 05.01.2011r. 

1.2. sprawdzenia procedur oraz rzetelności przeprowadzonej kontroli 

przewodów kominowych w budynku przy ul. Emerytalnej w Katowicach. 

Odpowiedź  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z  23.01.2012r.  

1.3. podpisanej umowy dotacji z SPSK Nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka w Katowicach na przyznane, a niewykorzystane środki finansowe na 

zakupy inwestycyjne na rzecz placówki. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna 

z dnia 12.01.2011r. 

1.4. remontu muszli koncertowej w parku Kościuszki w Katowicach. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta pana Janusza Waląga  z dnia  23.01.2012r.   

2/ Radnej Darii Kosmali w sprawie montowania sygnalizatorów świetlnych na 

ulicach z dodatkową opcją sygnalizacji wibracyjnej i informacji dodatkowej 

biernej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
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3/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie przywileju dla mieszkańców Katowic 

po 75 roku życia. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie realizacji Miejskiego Zespołu 

Rekreacyjno Sportowego i Kąpieliskowego w rejonie ulic Zgrzebnioka i 

Kościuszki. 

5/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie budowy nowego centrum handlowego 

przy zbiegu ul. Jankego i ul. Kolejowej. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie transportu i zbierania odpadów w 

specjalistycznych kontenerach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Marcina Krupy z 23.01.2012r.  

7/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie rezultatów jakie wynikły z poprzednio 

złożonej interpelacji dotyczącej  ruchu po ulicach miasta pojazdów koparko-

spycharki bez wymaganego dokumentu rejestracyjnego. 

8/ Radnego Adama Warzechy w sprawie zaniechania działań zmierzających 

do połączenia SP 21 i LO 7 w Ligocie. 

9/ Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego Witolda Witkowicza w sprawie 

niewypłacenia przez Prezydenta Miasta Katowice stypendiów „PRYMUS”. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

następujące interpelacje:  

1/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ul. 

Szopienickiej, 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie: 

2.1. niespełnionych obiecanek Sekretarza Miasta (dot. bezimiennej drogi między 

ulicami Graniczną i Paderewskiego), 

2.2. dezinformacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice ( dot. 

modernizacji Doliny Trzech Stawów), 

3.3. placu Wojska Polskiego, który stał się pułapką dla mieszkańców Katowic  

( dot. niebezpiecznie śliskich płyt ),  

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta,   

5/ Radnych: Magdaleny Wieczorek, Tomasza Maśnicy i Witolda 

Witkowicza w sprawie dofinansowania aktywnego wypoczynku pracowników 

Urzędu Miasta Katowice i jednostek mu podległych,  

6/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie zaniedbań na chodnikach pod 

wiaduktem kolejowym przy ul. Francuskiej w rejonie ul. Tylnej Mariackiej w 

Katowicach  

7/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

7.1. zmiany przebiegu trasy jednej linii autobusowej na kierunku Katowice-

Panewniki oraz utworzenie przystanku autobusowego dla tej linii w rejonie 

Dworca PKP w Ligocie, 

7.2. poprawy bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy Ligota, 

7.3. remontu strychu budynku przy ul. Kołobrzeskiej  w celu poprawy 

bezpieczeństwa jego użytkowników. 
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Punkt 23 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17 

stycznia 2012r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 491.104.940 zł, 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Miasta Katowice.  

 

Radny Michał Jędrzejek  złożył wniosek o przyjęcie przez Radę apelu 

następującej treści: „Rada Miasta Katowice w trosce o transparentność 

tworzenia prawa oraz sprostaniu zasadom dialogu społecznego, apeluje do 

Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o wstrzymanie podpisania umowy 

handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) do 

czasu przeprowadzenia rzetelnej dyskusji o zapisach jakie w tej umowie się 

znajdują. Używanie argumentu konieczności dotrzymania terminów przy tak 

dużych kontrowersjach społecznych wydaje się nie korespondować z 

demokratycznymi standardami, jakie wszyscy kultywujemy”.  

Radny stwierdził, że w jego opinii, w przytoczonej  umowie brak 

jednoznacznego określenia pojęć  „naruszenie praw autorskich”, 

„nieuprawnione rozpowszechnianie”. Istnieje więc duża możliwość dowolnej  

interpretacji zapisów. Prawdopodobnie umowa ta wymusi zmiany w prawie 

polskim i europejskim. Radny zwrócił także uwagę na możliwość zastosowania 

środków prawnych, włącznie z karą pozbawienie wolności. Z art. 5 pkt l w/w 

umowy wynika kto jest posiadaczem praw autorskich: „Posiadacz praw 

obejmuje federacje i stowarzyszenia posiadające zdolność prawną dochodzenia 

praw do własności intelektualnej”. ACTA nie broni więc autorów, ale instytucje. 

„Duże instytucje będą z tego korzystać”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta podejmuje decyzje w postaci 

uchwał, nawet jeżeli mają one formę apelu. Zaproponował aby Radny Michał 

Jędrzejek złożył inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie.  

 

Radny Marek Szczerbowski w związku z toczącą się debatą na temat ustawy 

metropolitalnej, zaproponował aby do porządku obrad następnej sesji Rady 

Miasta wprowadzić dyskusję na ten temat. Umożliwi to zapoznanie się  

z projektem ustawy proponowanej przez stronę rządową, stanowiskiem 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz wymianę poglądów między 

Radnymi. Radny poprosił także o możliwość zapoznania się ze stanowiskiem 

Pana Prezydenta w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady przyjął  wniosek i zobowiązał  się  wprowadzić 

zaproponowany punkt do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta Katowice.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526359.asx
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Punkt 24 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego 

posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 13.00 zamknął  obrady XVIII  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                                                              

                                                                Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                           Przewodniczący           

                                                              Rady Miasta Katowice                                                                                            

 

Beata Musiał                                 

                                                               Arkadiusz Godlewski                

 

                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/6/1328526404.asx

