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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XIX  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  29 lutego 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.00 

Numery podjętych uchwał: XIX/388/12 – XIX/414/12 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  

Sekretarze sesji: Radna Stanisława Wermińska  i Radny Tomasz Szpyrka 

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 Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. postępu prac związanych  

z projektowaniem nowego stadionu przy ul. Bukowej w Katowicach 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radna nieobecna-Maria Sokół 
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Porządek obrad XIX 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 XVIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Debata nt. ustawy metropolitalnej dla Śląska.  Skreślony. 

Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyznania Panu   profesorowi 

Jerzemu Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” ( PU-

43/12). Przeniesiony  z punktu 10. 

9. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Katowicach na temat:  

 Stanu środowiska w województwie śląskim w 2010 roku 

 Oceny stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w 

województwie śląskim w latach 2008-2010. 

10. Przeniesiony do punktu 8. 

11. Prezentacja projektu Katowickiego Parku Miniatur. Skreślony. 

12. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat postępu prac związanych z 

projektowaniem nowego stadionu GKS Katowice. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

miasta Katowice (PU-21/12).  

14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum 

Integracyjnemu nr 36  

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, 

imienia Roberta Oszka (PU-19/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2012r. (PU-20/12). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( PU-22/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” ( PU-

23/12).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” ( PU-

24/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (PU-25/12).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
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Niepełnosprawnych Teraz My!” (PU-26/12). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w 

Katowicach Postaw na siebie” (PU-27/12). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach (PU-28/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia służbie zdrowia, w 

tym farmaceutom, warunków wykonywania ich misji na poziomie 

gwarantującym ubezpieczonym pacjentom dostęp do leków i świadczeń 

zdrowotnych możliwie najwyższej jakości – inicjatywa uchwałodawcza 

grupy Radnych  (PU-29/12).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Park Bolina” (PU-30/12). 

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

terenie miasta Katowice „Franza Waxmanna” (PU-31/12). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” ( PU-32/12).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

zasadniczych szkół zawodowych (PU-33/12).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie 

Miasta Katowice ( PU-35/12). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011 roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (PU-36/12). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru 

oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 

terenie miasta Katowice ( PU-37/12).  

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

miasta Katowice na 2012 rok ( PU-38/12).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-39/12).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

miasta Katowice na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( PU-

40/12). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2012 ( PU-

41/12).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
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Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A A wraz z odpowiedzią 

na skargę ( PU-42/12).  

35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-

2013 (PU-43/12). 

35b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rzecz 

Skarbu Państwa darowizny prawa własności do nieruchomości będącej w 

użytkowaniu wieczystym Galerii Katowice Sp. z o.o. położonej przy Pl. 

Szewczyka ( PU-44/12).  

36. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pani K D na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-34/12). 

37. Interpelacje radnych. 

38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji.                              

                                                                                                                                                       

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  <zapis AV> 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady XIX sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice,   

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.  

 

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/ Stanisławę Wermińską   

2/ Tomasza Szpyrkę  

W wyniku głosowania,  przy 21 głosach  „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się” na sekretarzy sesji zostali wybrani zaproponowani 

wcześniej Radni: Stanisława Wermińska i Tomasz Szpyrka. 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

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

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624269.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624343.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330603973.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624402.asx
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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 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z XVIII 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 XVIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

25 stycznia  2012r.  

Protokół z XVIII sesji został przyjęty  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

porządku obrad  polegające na:  

1/ wykreśleniu z punktu 8 Debaty nt. ustawy metropolitalnej dla Śląska  

i wpisanie do tego punktu Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

przyznania Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice (PU-43/12) . Przeniesiony z punktu 10. 

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

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

2/ wykreśleniu punktu 11 Prezentacja projektu Katowickiego Parku Miniatur. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 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.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany 

porządku obrad  polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta 

Katowice na lata 2007-2013 (PU-43/12). 

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

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604124.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624471.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604209.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624523.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604260.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604367.pdf
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( Protokół z imiennego głosowania). 

 

2/ dopisaniu punktu 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa własności do nieruchomości 

będącej w użytkowaniu wieczystym Galerii Katowice Sp. z o.o. położonej przy 

Pl. Szewczyka ( PU-44/12).  

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

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że po punkcie 23 porządku obrad planuje 

ogłoszenie przerwy w obradach na posiedzenie Komisji Budżetu Miasta.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna złożyła informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 20 stycznia 2012r. do 24 lutego 2012r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz  nawiązał do organizacji EURO 2012.  Katowice, 

znajdujące się na drodze pomiędzy Krakowem, w którym zamieszkiwać będą 

trzy ekipy (w tym Holendrzy i Anglicy), a Wrocławiem, na którego stadionie 

będą odbywać się rozgrywki może wykorzystać ten fakt dla swojej promocji. 

Radny zapytał jak miasto przygotowało się do tego wydarzenia i jak zamierza 

się promować. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że na sesji marcowej władze 

miasta przygotują informację na temat imprez organizowanych przy okazji 

EURO 2012. 

Pani Prezydent poinformowała o planowanym w związku z tym „uroczystym 

przejeździe Pucharu UEFA - EURO 2012”.  Ponadto miasto zorganizuje tzw. 

„strefy kibica”.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „przejazd Pucharu to nie jest 

inicjatywa miasta Katowice, tylko wynika on z położenia naszego miasta. Jest to 

„dar od losu”. Radny zapytał o szczegóły dotyczące „stref kibica”. Czy zostaną 

one zorganizowane wg regulaminu UEFA, który stanowi, że powierzchnia 

ekranu ( telebimu) musi wynosić minimum 6 metrów kwadratowych oraz 

zobowiązuje aby w takich strefach znajdowała się odpowiednia ilość widzów.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że ścisłe przestrzeganie wymagań 

co do stref kibica obowiązują miasta gospodarzy mistrzostw. Pani Prezydent 

ponownie zobowiązała się przedstawić szczegóły związane z imprezami 

towarzyszącymi EURO 2012 na kolejnej sesji, gdyż obecnie „dopinane są 

szczegóły”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604438.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604779.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624586.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624636.asx
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Radny Dariusz Łyczko przywołał pismo Społecznego Komitetu Obrony 

Kortów im. J. Jędrzejowskiej przy ul. Astrów w Katowicach z dnia 27 lutego 

2012r., które otrzymali wszyscy Radni. Prezes tego Stowarzyszenia zebrał 

ponad 1000 podpisów poparcia dla obrony kortów. Radny poprosił o stanowisko 

miasta w tej sprawie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że teren kortów jest własnością 

prywatną. Jedynym narzędziem, które posiada miasto Katowice w celu 

zachowania funkcji sportowej kortów tenisowych w omawianym miejscu jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na jednej z sesji Rady 

Miasta podjęto inicjatywę uchwałodawczą przygotowania planu 

zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru z zachowaniem funkcji 

sportowej kortów. Zaproponowana uchwała nie została podjęta na wspomnianej 

sesji Rady głosami opozycji, w związku z tym „sama Rada Miasta i miasto 

pozbawiło się narzędzia ochrony kortów w tym miejscu”. Obecnie nie ma 

wpływu na to co podmiot prywatny zrobi ze swoją własnością. Miasto może 

jedynie wskazać inne miejsce dla realizacji sportowej funkcji w postaci kortów 

tenisowych.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „Pani Prezydent 

mija się z prawdą”. „Rada Miasta na wniosek Pana Radnego Zydorowicza, mój  

i Pana Szpyrki 22 czerwca 2011r. podjęła uchwałę o  przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Śródmieścia, pomiędzy ul. 

Kościuszki i ul. Francuską obejmujący również obszar kortów. Co ważne w 

całości sprawy było to przed transakcją sprzedaży, czyli wiązało możliwość 

ruchu potencjalnemu nabywcy, a stawiało miasto w bardzo dobrej pozycji 

negocjacyjnej. Po transakcji sprzedaży, na wniosek Prezydenta, po gorącej 

dyskusji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia terenu kortów  

z miejscowego planu w celu przygotowania dla tego terenu odrębnego planu. 

Było to po transakcji sprzedaży. Mamy teraz zupełnie inną sytuację”. „Można 

mieć niedoskonały plan, ale jak się go ma, to ma się także narzędzie do 

oddziaływania”. „Mając plan mielibyśmy wpływ na różne ruchy własnościowe,  

a tak „jesteśmy zaskakiwani i działamy ad hoc”. 

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna w związku z przywołaniem przez 

Radnego Dariusza Łyczko pisma Społecznego Komitetu Obrony Kortów im.  

J. Jędrzejowskiej przy ul. Astrów w Katowicach z dnia 27 lutego 2012r. 

zobowiązała się udzielić pisemnych wyjaśnień w tej sprawie zarówno Panu 

Radnemu Dariuszowi Łyczko, jak i Przewodniczącemu Rady  Arkadiuszowi 

Godlewskiemu. Pani Prezydent stwierdziła, że „działanie o sporządzeniu planu 

oraz jego wyłączeniu też było działaniem ad hoc i nie zmieniłoby sytuacji, że 

teren jest prywatny”.   

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „podjęcie uchwały 

nastąpiło przed transakcją sprzedaży, co dosyć jednoznacznie wpływa na chęć, 

bądź zniechęcenie do dokonywania transakcji. Podczas starania się o warunki 
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zabudowy  podjęcie uprzednie uchwały wzmacnia naszą pozycję. Można w 

postępowaniu o udzieleniu warunki zabudowy zawiesić”.  

 

Radny Marek Szczerbowski nawiązał do sprawy „stref kibica”. Radny 

stwierdził, że nie ma pewności, ale należy realizować je zgodnie z wytycznymi 

UEFA. Poprosił o zweryfikowanie tego i dokładne sprawdzenie, gdyż grożą za 

to znaczne sankcje ze strony UEFA. 

Radny Andrzej Zydorowicz  wyraził pewność, że „strefy kibica” obowiązują 

w każdym mieście wg regulaminu UEFA, bez względu na to czy toczą się w 

nim rozgrywki czy nie.  

Radny polemizował z kolejną odpowiedzią na swoje zapytanie  z poprzedniej 

sesji Rady Miasta, dotyczącą rzekomej „niezgodności z prawem” 

zaproponowanej przez  Radnego zmiany nazwy „Nagród Prezydenta Miasta 

Katowice”, na „Nagrody Miasta Katowice”. Podstawą  prawną  do takiej zmiany 

jest przywołana przez Radnego ustawa o samorządzie gminnym. 

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić 

ponownej odpowiedzi na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał o kilka spraw: 

1/ usytuowania w bardzo małej odległości na skrzyżowaniu ul. Olimpijskiej z al. 

Rozdzieńskiego aż dwóch billboardów reklamujących budowę 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 

2/ zanieczyszczenia centrum Katowic w związku z budową Dworca. 

Zabrudzone samochody ciężarowe wyjeżdżają z terenu budowy bez żadnych 

konsekwencji. Przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania czystości można 

przecież wyegzekwować od inwestora np. poprzez nakładanie mandatów przez 

Straż Miejską, 

3/ planów sprzedaży terenów zajmowanych obecnie przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej przy ul. Mickiewicza. Zdaniem Przewodniczącego nie 

jest to najlepszy czas na sprzedaż nieruchomości.  „Dlaczego miasto kolejny raz 

chce sprzedać teren bez planu zagospodarowania przestrzennego”,  

4/  organizatora „stref  kibica” w mieście Katowice w związku z EURO 2012. 

Przewodniczący Rady zapytał  kto nim jest: czy miasto, UEFA, czy firma 

eventowa działająca na zlecenie organizatora turnieju. Czy miasto  zarobi na 

tych strefach, czy też do nich dopłaci.  Czy w ich powołaniu będzie się 

promowało miasto, czy też sponsorzy, 

5/ informacji podawanych do mediów przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Jak 

weryfikuje się te informacje, gdyż „mija się ono z prawdą” i podaje  

„informacje, które mają się nijak do rzeczywistości”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie. Informacja dotycząca sprzedaży PKM zostanie sprawdzona. Co do 

„stref kibica”, całość sprawy zostanie przedstawiona na sesji marcowej.  
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Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „strefa kibica” wymaga wykupu 

licencji. Kosztuje ona od 1,5 do 2 mln zł. W ramach tej licencji, m.in. EURO 

2012 gwarantuje bezpieczeństwo w strefie kibica, a także prawo do retransmisji 

wszystkich meczów EURO. W sprawie potrzebna jest decyzja. Katowice przy 

swoim położeniu mogą wykorzystać szansę, zareklamować miasto, zaoferować 

noclegi, zarobić na tym. 

 

Radny Tomasz Godziek zapytał czy miasto Katowice przystąpi do przetargu 

PKP na nieruchomość  zlokalizowaną przy ul. Asnyka.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że PKP wystawiło nieruchomość 

do przetargu nieograniczonego, w ramach którego znajduje się nie tylko obszar 

stadionu z zabudowaniami, ale w zdecydowanej części teren leśny. Dla 

zrealizowania zadania „kompleks sportowy przy ul. Asnyka” potrzebna jest ta 

część działki, która jest zajęta pod były stadion. W planie zagospodarowania 

przestrzennego funkcja stadionu została wpisana i chroni on funkcję sportową. 

Miasto nie jest zainteresowane terenem leśnym działki. 

Radny Tomasz Godziek zauważył, że teren leśny także może zostać 

wykorzystany np. na ścieżki rowerowe, w okresie zimowym na biathlon. Można 

więc wykonać tam całoroczny kompleks sportowy dla mieszkańców.  

 

Punkt 8 Debata nt. ustawy metropolitalnej dla Śląska.  Skreślony. 

w to miejsce przeniesiony punkt 10.  

Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyznania Panu profesorowi 

Jerzemu Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-43/12.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  poinformował,  że  na 

dzisiejszej sesji podjęta zostanie uchwała Rady Miasta w sprawie przyznania 

Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 

Katowice”. W dogodnym dla Pana Profesora terminie odbędzie się uroczysta 

sesja Rady Miasta poświęcona wręczeniu  aktu nadania tytułu.  

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

Profesor Jerzy Buzek jest postacią bez wątpienia wybitną zarówno dla naszego 

regionu, jak i stolicy aglomeracji – Katowic. Jego związek z naszym Miastem 

oparty jest nie tylko o powiązania rodzinne, ale przede wszystkim  

o zaangażowanie na rzecz Katowic, w szczególności w zakresie szeroko 

rozumianego rozwoju gospodarczego. Jerzy Buzek jest propagatorem idei 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624691.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624691.asx
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Parków Naukowo-Technologicznych, czym wspiera rozwój także katowickich 

przedsięwzięć w tej dziedzinie. 

Nie bez znaczenia dla naszego Miasta są wysiłki Profesora przy pozyskiwaniu 

inwestorów, także na bazie codziennych kontaktów w Parlamencie Europejskim. 

Wyrazem jego osobistego zaangażowania jest również idea zorganizowania  

w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w ostatnich 

trzech latach stał się jednym z najważniejszych spotkań biznesowych w Europie. 

Jerzy Buzek jest symbolem wspierania przedsiębiorczości i poważaną 

osobistością w śląskim środowisku naukowym. To także wzór dla młodzieży, 

postrzegany przez pryzmat nie tylko swojej wieloletniej pracy dydaktycznej, ale 

przede wszystkim ze względu na zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska. 

Od lat jest też uczestnikiem wielkich wydarzeń w Katowicach, co więcej z 

oddaniem wspiera Miasto w działaniach na rzecz współpracy europejskiej, za 

każdym razem podkreślając, jak ważne są dla niego sprawy Śląska. Tu są jego 

korzenie, dlatego dobro regionu szczególnie leży mu na sercu. Nie bez powodu 

nazywany jest dziś następcą Wojciecha Korfantego, bo – tak jak on – jest 

synonimem zaangażowania w sprawy Katowic i Śląska. 

Profesor był wielokrotnie nagradzany. W 2004 roku uhonorowano go Śląskim 

Oscarem. W dwa lata później „The Parliament Magazine" przyznał mu tytuł 

„Eurodeputowanego Roku”,  a tygodnik „Wprost” tytuł „Człowieka Roku” w 

roku 2009. Ponadto, w pierwszej edycji plebiscytu wojewody śląskiego „Śląskie 

na 5”, władze województwa nagrodziły go za promowanie regionu. Jerzy Buzek 

został również wyróżniony nagrodą specjalną „Czarny Diament” za całokształt 

pracy w Parlamencie Europejskim. 

Wielokrotnie doceniany przez środowiska uczelni wyższych, otrzymał liczne 

tytuły „doctor honoris causa” nie tylko w Polsce, ale także poza granicami, m.in. 

w Dortmundzie, Seulu i tureckiej Isparcie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/ Uchwała nr XIX/388/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 9 Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach na temat: 

 Stanu środowiska w województwie śląskim w 2010 roku 

 Oceny stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w 

województwie śląskim w latach 2008-2010.  

<zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Rada gminy przynajmniej raz w roku rozpatruje informację 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192429
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604853.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331624741.asx
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wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze 

województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje Prezydenta 

miasta  o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego 

terenu.  

Materiały z tym związane były dostępne na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 

Komisja Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice przyjęła informację  

o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010 roku oraz ocenę stanu 

środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie śląskim 

 w latach 2008-2010. 

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 
przedstawiła prezentację dotyczącą stanu środowiska w województwie śląskim 

w 2010r. oraz oceny stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych  

w województwie śląskim w latach 2008-2010. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  zapytał czy WIOŚ jedynie 

monitoruje, czy też posiada kompetencje władcze np. w postaci wskazywania 

gminom w ich działaniach na skuteczność lub nieskuteczność prowadzonych 

polityk lokalnych  ( problem niskiej emisji). Rozwiązanie problemu musi się 

opierać na koordynacji działań różnych służb na poziomie lokalnym, a nie 

jedynie na monitoringu problemu.  

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 

wyjaśniła, że trzon działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska stanowi działalność kontrolna. Wykonywanych jest przeszło 2 tys. 

kontroli rocznie, ale w podmiotach zajmujących się działalnością gospodarczą. 

Jest ich ponad 8 tys.  WIOŚ monitoruje i bada, a następnie przesyła informacje 

do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Kompetencja  

w sprawie polityki związanej z ochroną środowiska należy do Marszałka 

Województwa. Opracowany został program ochrony powietrza. Jego wdrożenie 

wymaga dość sporych nakładów finansowych. Potrzebne są rozwiązania 

ustawowe. Jednak ich niespełnienie może spowodować nałożenie na Polskę kar 

ze strony Unii Europejskiej.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „bardziej od kar martwi go stan zdrowia 

mieszkańców i obciążeń ponoszonych na ochronę tego zdrowia”. Czy WIOŚ ma 

kompetencje kontrolowania osób fizycznych.  

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 
stwierdziła, że Inspektorat może kontrolować jedynie podmioty gospodarcze. 

Prywatne mieszkania w tym zakresie może kontrolować Straż Miejska.  
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Radny Stefan Gierlotka zapytał o zanieczyszczenie cieków wodnych i pól 

gruntowych. Radny zapytał jak wpływa na to sól wysypywana na ulice miast  

w okresie zimowym. 

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 
stwierdziła, że nie powinno mieć to wpływu. Natomiast w sezonie grzewczym 

na stan środowiska wpływa przede wszystkim „niska emisja”. 

Radny Jerzy Forajter  zapytał co z „bombą ekologiczną na terenach po Hucie 

Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy.  

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 
stwierdziła, że jest to pilotowane. Wymaga „czasu i pieniędzy”. Wspiera to 

finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.  

 

Radny Mariusz Skiba przywołał przykład Landu Nadrenii - Pn. Westfalii, 

regionu podobnego gospodarczo do Śląska. 70 % energii tam wytwarzanej 

pochodzi z węgla kamiennego. Istnieje założenie, że do roku 2020 udział węgla 

spadnie do 30 %. Radny zapytał czy przywołany Przez Panią Inspektor program 

ochrony powietrza założył także podobne plany w stosunku do Województwa 

Śląskiego  

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Anna Wrześniak 
stwierdziła, że program ten został opracowany przez Urząd Marszałkowski  

i zatwierdzony przez Sejmik Wojewódzki. Wspomina się tam o ograniczeniu 

paliw gorszej jakości. Planuje się większą ilość ciepłowni, spalarni. Wymaga to 

jednak ogromnych środków finansowych. 

 

Radna Magdalena Wieczorek poinformowała, że w trakcie posiedzenia 

Komisji Infrastruktury i Środowiska pozytywnie przyjęto przedstawione 

informacje. Miasto realizuje program niskiej emisji. Jest coraz więcej obiektów 

jednorodzinnych, które z niego korzystają. Przygotowano także w Wydziale 

Kształtowania Środowiska projekt uchwały dotyczący programu 

zapobiegającego hałasowi. Jego zalecenia przekazano do wykonania 

Wydziałowi Inwestycji oraz Edukacji. Największym problemem w zakresie 

ochrony środowiska jest zanieczyszczenie wód: Kłodnicy i stanu prawnego 

rzeki Rawy.  

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony 

Radnych, stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach na temat: 

 Stanu środowiska w województwie śląskim w 2010 roku 

 Oceny stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w 

województwie śląskim w latach 2008-2010. 

 

Punkt 10 Przeniesiony do punktu 8 

 

Punkt 11 Prezentacja projektu Katowickiego Parku Miniatur. Skreślony.  
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Punkt 12 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat postępu prac 

związanych z projektowaniem nowego stadionu GKS Katowice.  <zapis 

AV> 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie posiedzenia Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu w dniu 15.02.2012r. toczyła się dyskusja na temat nowego 

stadionu GKS Katowice.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła informację Prezydenta Miasta 

Katowice nt. postępu prac związanych z projektowaniem nowego stadionu przy 

ul. Bukowej w Katowicach.  

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański  przedstawił    

2 koncepcje  stanowiące rezultat prac projektowych  modernizacji stadionu przy 

ul. Bukowej.  

Zgodnie z umową, rybnickie biuro projektowe Bauer przedstawiło dwa warianty 

zabudowy narożników trybun wraz z uzupełnieniem zadaszenia, oświetlenia 

płyty boiska oraz pozostałych elementów zagospodarowania obiektu i terenu. 

Pierwsza koncepcja obejmowała jedynie uzupełnienie pierwotnej wersji 

stadionu, natomiast druga z nich przedstawia zupełnie nową propozycję,  

w której elewacja obiektu nawiązuje do barw klubowych GKS-u Katowice. 

Z założenia nowy obiekt przy ulicy Bukowej nie będzie służył jedynie jako 

arena widowisk piłkarskich, ale również – jak na Stadion Miejski przystało - 

stworzy atrakcyjną przestrzeń publiczną, wykorzystywaną między innymi na 

potrzeby organizacji koncertów, czy innych widowisk i wydarzeń sportowych  

i kulturalnych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że w trakcie posiedzenia Komisji 

Kultury, Promocji i Sportu zostały przedstawione dwie koncepcje budowy 

stadionu przy ul. Bukowej w Katowicach. Druga z nich wydaje się bardziej 

atrakcyjna i perspektywiczna. Jednak w trakcie prowadzonej dyskusji, Pan 

Radny Marek Szczerbowski zwrócił uwagę, że brak informacji  

o funkcjonalności tych stadionów. Nie mogą być one bowiem jedynie miejscem 

rozgrywek piłkarskich, ale także innych wydarzeń. Słabą stroną projektu jest 

także planowany parking, zbyt mały do widowni przewidzianej na 22 tys. 

widzów. Radny poddał w wątpliwość, czy miejsce to nie jest „na wyrost”. 

Przywołał przykład meczu Podbeskidzia, które jest rewelacją ekstraklasy. 

Ostatnio było tam na widowni 2700 osób. Na meczu krakowskiej „Wisły”, która 

jest „potęgą futbolową z wielkimi tradycjami”  było 6500 tys. widzów.  

Tymczasem Katowice planują stadion na 22 tys. „Pamiętajmy, że za 18 lat 

przewiduje się, iż Katowice liczyć będą 230 tys. osób. Planujemy zatem, że co 

10 mieszkaniec przyjdzie na stadion  GKS Katowice. Widownia i ilość widzów 

uwarunkowana jest sukcesami sportowymi, a te są wielką niewiadomą”. Radny 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331626935.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331626935.asx
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zapytał o ile  druga z zaproponowanych  koncepcji podroży koszty budowy 

stadionu. Ponadto na ile samochodów przewiduje się parkingi.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski polemizował, twierdząc, że 

stadion to z założenia jest „stadion piłkarski”, a nie „biurowiec”, o czym 

ostatnio sporo dyskutuje się w kontekście Stadionu Narodowego w Warszawie.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański  wyjaśnił, że zgodnie  

z koncepcją projektową udało się zaprojektować maksimum 416 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych i 16 miejsc dla autokarów oraz 

powierzchnie 1200 metrów kwadratowych dla wozów transmisyjnych telewizji. 

Można dyskutować, czy to jest dużo, czy zbyt mało, jednak miasto porusza się 

w obrębie określonej działki, na której zlokalizowany jest stadion.  

W sprawie kosztów, które w przypadku wyboru drugiej koncepcji podrożą 

wydatki, to jest to szacunkowo podobna kwota. Około 46 mln zł więcej będzie 

wynosił koszt dobudowania narożników ( taki sam w obu wersjach 

planistycznych).  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „Przewodniczący Rady Miasta myli 

się twierdząc, iż stadion jest tylko stadionem. Jest on miejscem dla różnych 

wydarzeń, koncertów”. „Stadiony mają zaplecza, które powinny być 

różnorodnie wykorzystywane i przynosić określone zyski”. „Po wybudowaniu 

stadionu będziemy sięgali po operatora, może nawet międzynarodowego, który  

ściągnie np. na stadion Madonnę lub Adele”. 

 

Radny Tomasz Godziek poparł stanowisko Pana radnego Zydorowicza. Także 

uważa, że stadion powinien mieć poszerzoną funkcję. W Gdańsku  np. znajdują 

się w obrębie stadionu powierzchnie biurowe, które są wynajmowane. Projekt 

miejskiego stadionu powinno się potraktować szerzej także w kontekście 

rewitalizacji całej dzielnicy Dąb i Wełnowiec. Jest to szansa dla tego obszaru.  

W związku z tym Radny zapytał o kilka spraw: 

1/ jaką powierzchnię komercyjną planuje się na stadionie? 

2/ czy jest już wybrany wariant inwestycyjny Urzędu Miasta? 

3/ jak miasto chce finansować ten projekt?  

Obecnie do roku 2015 miasto zaplanowało na ten cel kwotę 53 mln zł w 

budżecie. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański  wyjaśnił, że planuje 

się powierzchnie na punkty małej gastronomii  oraz  zabezpieczające 

prawidłowe działanie imprez. W obecnej koncepcji funkcjonalno - użytkowej 

stadionu nie jest przewidziana funkcja wynajmu powierzchni biurowych. 

Planuje się na terenie obiektu restaurację, kilka sklepów z gadżetami, natomiast 

nie było intencją programu zabudowywanie stadionu powierzchnią komercyjną, 

niezwiązaną bezpośrednio ze sportem. Można tak jak w przypadku innych 
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stadionów powiększać takie funkcje ale musi być na to stwierdzony popyt,  

a ponadto należy się w takim przypadku liczyć ze znacznym podrożeniem 

kosztów inwestycji. Dlatego konieczne jest podjęcie decyzji. Pytaniem pozostaje 

czy wyprodukowanie powierzchni biurowej w Katowicach jest przyszłościowe. 

Obecnie nie ma na nie popytu. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odniosła się do sprawy finansowania budowy 

stadionu. Plany inwestycyjne w budżecie miasta zostały zapisane. Dopiero po 

wyłonieniu gotowego projektu inwestorskiego wyniknie faktyczna kwota 

realizacyjna, czyli kosztorys. Wydaje się, że nastąpi do w drugiej połowie 

bieżącego roku.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że musi nastąpić wybór jednej  

z zaproponowanych koncepcji. Radny zapytał  „kto, na jakim etapie i według 

jakich kryteriów dokona ostatecznego wyboru, który będzie podlegał dalszym 

pracom projektowym”. Radny przypomniał, że w trakcie Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu zobowiązano się, iż miasto przygotuje program funkcjonalno-

użytkowy obiektu. Do tej pory go brak. Radny poprosił  aby projekt wraz  

z takim programem ponownie mógł zostać omówiony na kolejnym posiedzeniu 

RMK. Radny zapytał także czemu obiekt stadionu  ma służyć. Wydaje się, że 

nie może być to funkcja jedynie polegająca na rozgrywaniu meczów. Ponadto 

jaka ma być infrastruktura towarzysząca,  biorąc pod uwagę układ 

komunikacyjny. Sprawy te muszą być realizowane łącznie. Wreszcie ile 

wybrany już projekt stadionu faktycznie będzie kosztował. Należy określić 

propozycje „taki stadion, takie funkcje i taka proponowana kwota”. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zauważył, że intencją tego 

punktu jest poinformowanie Państwa Radnych o tym, że w Urzędzie Miasta 

dobiegły końca prace nad pewnym etapem projektowania stadionu, a ponieważ 

to Rada Miasta przyjmuje budżet, w tym uwzględniający omawianą inwestycję, 

to byłoby dobrze aby nie na końcu procesu tworzenia tego budżetu Radni 

dowiedzieli się o tym jak ten stadion ma wyglądać, jaką będzie pełnił funkcję, 

jak zostanie skomunikowany itd. Nie jest to natomiast miejsce nt. debaty  

o detalach. Poruszamy tu sprawy strategiczne. Jest to decyzja wyboru modelu 

kosztów finansowania inwestycji oraz modelu kosztów operacyjnych.  

 

Radny Tomasz Godziek poinformował, że odnośnie programu funkcjonalno-

użytkowego, to będąc obecny na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji  

i Sportu usłyszał, że zostanie on przedstawiony na kolejnej Komisji. 

Komentując frekwencję stadionów przywołał Klub „Cracovii” Kraków, na 

którym, po przeprowadzonej modernizacji, na mecze przychodzi około 10 tys. 

osób. Przed remontem było to 2 tys. osób. Ze względu na pozycję klubu w lidze, 

można stwierdzić, że poziom sportowy nie odgrywa tu znaczącej roli. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz nawiązał do układu komunikacyjnego wokół 
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planowanego stadionu. Mieszkańcy dzielnicy Dąb są zainteresowani, ale  

i  zaniepokojeni czy nastąpią wyburzenia domów wzdłuż ul. Złotej i  Bukowej, 

w celu poszerzenia parkingów. Radny zapytał o ewentualne plany przedłużenia 

ul. Złotej, jak również konieczności przebudowy skrzyżowania, w celu 

udrożnienia ul. Dębowej, Agnieszki, Bukowej i Krzyżowej.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że zadanie inwestycyjne pod 

nazwą budowa stadionu przy ul. Bukowej funkcjonuje w budżecie miasta od 

2008r. Pierwszy etap, który zdefiniował program funkcjonalno-użytkowy został 

projektowo zakończony w połowie 2010r. Obecnie doprojektowywane są 

narożniki i zmienia się koncepcję dotychczasowego oświetlenia. Proces ten 

ostatecznie zakończy się do pół roku. Wówczas będziemy mieć kompletny, ale  

i zamknięty w działce należącej do miasta projekt, zgodny z oczekiwaniami 

kibiców i spójny z celem jakim jest: „modernizacja stadionu dla uzyskania 

trzeciej kategorii umożliwiającej rozgrywanie na stadionie wszystkich meczy 

międzynarodowych oraz meczy w ramach rozgrywek klubowych pucharów 

europejskich, a także meczy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce”.  

W drugiej połowie roku będziemy więc w posiadaniu  projektu stadionu oraz 

kosztorysu inwestorskiego. Będziemy również znać potrzeby finansowe,  

a otoczenie zewnętrzne pozwoli określić termin realizacji inwestycji. Miasto nie 

ingeruje w układ drogowy znajdujący się poza obszarem działki pod nazwą 

„Bukowa 1”. W kwestii planowanego stadionu wyboru dokonali kibice, 

opowiadając się za drugą koncepcją. Wydaje się, że ta koncepcja zwycięży także 

po zakończeniu konsultacji społecznych.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał na terenie jakiego miasta znajduje się sporna 

działka i czy ta kwestia także doprowadzona zostanie do oczekiwanego stanu. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze działka znajduje się na terenie 

Chorzowa. Nie ma to jednak znaczenia. Problem stanowi to czyją własnością 

jest ten teren. Aktualnie trwają ostatnie rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim na 

temat przejęcia własności wszystkich działek znajdujących się w obrysie 

stadionu i jego otoczenia. 

 

Radny Marek Szczerbowski zaproponował aby nie zamykać dyskusji  

i powrócić do niej w trakcie posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

Zaprosił do dyskusji w dwóch obszarach: ponownego omówienia programu 

funkcjonalno -użytkowego stadionu oraz koncepcji drogowej dla obiektu, który 

ma docelowo obsłużyć 22 tys. ludzi. „Musi być to potraktowane koncepcyjnie,  

a nie projektowo”. Jest to bardzo istotny głos w dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady podzielił się refleksją na temat tego, że obawia się, iż 

policja chorzowska zapewne nie wyda zgody na organizację imprezy masowej  

o takiej randze, przy obecnie funkcjonującym układzie drogowym. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „wszyscy, którzy projektują 

stadiony, pewnie również projektują  koncepcyjnie układy komunikacyjne. Pan 

Radny Szczerbowski projektuje modernizację Stadionu Śląskiego i ma 

koncepcję układu komunikacyjnego dojazdu i wyjazdu. To doświadczenie przez 

Pana Radnego przemawia. Weźmiemy to pod uwagę”.  

 

Przewodniczący Rady wziął w obronę Pana Radnego Szczerbowskiego  

i stwierdził, że „Radny nie ma nic wspólnego z projektowaniem tego stadionu”.  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian  

w Statucie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-21/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały stanowi Jego 

inicjatywę.  Swoje stanowisko do przedłożonego projektu uchwały przedstawił 

Prezydent Miasta Pan Piotr Uszok w piśmie z dnia 17.01.2012r.  

Wersja przedstawiona Państwu Radnym do procedowania uwzględnia uwagi 

formalno-prawne zawarte w w/w piśmie Pana Prezydenta.  

Ponadto w piśmie z dnia 20.02.2012r. Pan Prezydent poinformował,  

iż przedmiotowy projekt uchwały został zamieszczony na Platformie konsultacji 

społecznych od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego 2012r., w celu konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi. Do Urzędu Miasta Katowice nie wpłynęły 

żadne uwagi ani opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian 

w Statucie miasta Katowice.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt koncentruje się na dwóch elementach. Jednym z nich jest  przyznanie 

inicjatywy uchwałodawczej grupie  500 osób, co stanowi odpowiedź na wniosek 

szeregu organizacji pozarządowych, wynosi 0,5 % osób uczestniczących  

w głosowaniu podczas ostatnich wyborów samorządowych oraz jest zbieżne  

z zaproponowanymi progami  zapisanymi w prezydenckim projekcie ustawy  

dot. zwiększenia udziału obywateli w procesie zarządzania państwem na 

poziomie lokalnym.  Wnioskodawcy uważają, iż próg 2000 mieszkańców jest 

zbyt trudny do spełnienia. Kolejnym elementem inicjatywy uchwałodawczej  

w przedmiotowym projekcie uchwały jest zmiana bardziej o charakterze 

mentalnym. Od 1 stycznia br. proces stanowienia prawa w Polsce, w tym  

w mieście Katowice, odbywa się w sposób elektroniczny. Źródłem prawa są 

zatem akty prawne w formie elektronicznej, zaczynając od ustaw, a kończąc na 

uchwałach rady gminy. W procesie stanowienia prawa na poziomie gminy, 

proces ten odbywa się w sposób elektroniczny, od złożenia inicjatywy, aż po 

opublikowanie w Dz. Urz. Woj. za wyjątkiem Biura Rady,  

w którym wszystkie materiały drukowane są dla wszystkich Radnych w wersji 

papierowej. Można na wniosek zrezygnować z tej formy. Przewodniczący 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331626995.asx
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zaproponował  aby ten proces odwrócić, tzn. wszyscy radni otrzymują materiały 

w wersji elektronicznej, za wyjątkiem takich jak budżet, studium, plany 

zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli ktoś nie używa narzędzi 

elektronicznych, to może złożyć wniosek w Biurze Rady dot. otrzymywania 

materiałów w wersji papierowej. Nic to w procesie funkcjonowania Rady nie 

zmienia, natomiast jest wyraźnym sygnałem  o charakterze mentalnym, że cały 

proces może się odbywać w formie elektronicznej.  

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że jeżeli chodzi o pierwszy, poruszony przez 

Pana Przewodniczącego punkt, czyli obniżenie progu grupy osób posiadających 

inicjatywę uchwałodawczą, to nie budzi to żadnych wątpliwości. Jest to kolejny 

krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. 

Co do drugiej propozycji, że „Zmianę porządku obrad uchwala Rada 

bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady”, stwierdził, że jest 

to jedynie powtórzenie zapisu ustawowego. Natomiast największym problemem 

są zapisy dotyczące terminu, porządku obrad i dostarczania materiałów Radnym 

drogą elektroniczną. Klub „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” jest „za” 

cyfryzacją pracy Rady. Powinna być ona kolejnym etapem, jeśli nie 

zwieńczeniem pewnego procesu, który trwa w Radzie od poprzedniej kadencji, 

kiedy to prezydium poprzedniej Rady Miasta doprowadziło do 

„dosprzętowienia” sali, doprowadzenia do możliwości elektronicznego 

głosowania,  transmisji internetowej z sali sesyjnej, poprzez stworzenie portalu 

Radnych. Zatem cyfryzacja postępuje i rzeczywiście jej zwieńczeniem powinno 

być przejście na elektroniczny obieg dokumentów. Probierzem powodzenia tego 

przedsięwzięcia będzie ilość Radnych, która zdecyduje się przejść na 

elektroniczny obieg dokumentów. Byłoby klęską tego przedsięwzięcia, gdyby 

duża grupa spośród nich zdecydowała się pozostać przy papierowej wersji. 

Radny uważa zatem, że „powinniśmy do tego podejść w sposób bardziej 

metodyczny”, czyli zacząć od określenia pewnych procedur,  

od przyjrzenia się oprogramowaniu, od tego chociażby ile mamy „gniazdek na 

sali sesyjnej i czy to wystarczy na podpięcie np. laptopa”. Tymczasem 

próbujemy to robić wręcz odwrotnie, gdyż „ogłosiliśmy wszem i wobec koniec 

ery papieru, dzisiaj mamy podjąć uchwałę zmieniającą statut, czyli jakby 

ratyfikującą ten stan rzeczy, a potem będziemy myśleć, co z tym fantem zrobić”. 

Radny proponował, aby odłożyć moment podjęcia przedmiotowego projektu 

uchwały. Stwierdził, ze zarówno on jak i kilku jego kolegów nie będą w stanie 

poprzeć tego projektu w całości. Przedyskutowania i wyjaśnienia wymaga 

szczególnie sprawa sposobu powiadomienia Radnych o sesji. Do tej pory 

praktykowano wysyłanie listów, przez pewien czas także poleconych, „ a w tej 

chwili cały problem ma załatwić zawiadomienie w postaci akapitu na stronie 

Urzędu Miasta”. Konkretnie zapis: „Uznaje się, że materiały przesłane drogą 

elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Radny mógł zapoznać się z ich 

treścią”.  Upraszczając problem, jeżeli Biuro Rady zamieści na portalu Urzędu 
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Miasta zawiadomienie o sesji, to jest to już ten moment, kiedy „jesteśmy 

powiadomieni”.  Radny zaproponował dodatkowy zapis w § 1 projektu  

w punkcie 1) w § 4 ust. 2 i 3 w treści, po zdaniu drugim: „Zawiadomienie za 

pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod warunkiem 

potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia”. W tym momencie 

mielibyśmy przynajmniej ten punkt inicjujący przekazywanie materiałów  

w sposób jednoznacznie dookreślony. Radny złożył odczytany wniosek do 

Komisji Uchwal i Wniosków.  

Szkoda byłoby aby ten projekt nie uzyskał akceptacji. Radny wyraził nadzieję, 

że Biuro Rady wraz z Przewodniczącym Rady doprecyzują pewne procedury, 

które spowodują, że „będziemy mogli bezboleśnie przejść na obieg 

elektroniczny. Dzisiaj takiej rzeczywistości nie ma”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „Pan reprezentuje środowisko, które 

uważa, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzewać. 12 lat pracowaliście nad 

Młodzieżową Radą Miasta. W końcu udało nam się to w ciągu roku zrobić. Od 

16 lat próbujecie przebudować Rynek. Jakoś końca nie widać. A tak naprawdę, 

chodzi o to, żeby był  laptop dla każdego. Jest to rozwiązanie irracjonalne  

i bezsensowne, zwłaszcza w czasach kryzysu. Budujemy narzędzie, które polega 

na zbudowaniu sposobu komunikacji. Natomiast to w jaki sposób i jakich 

narzędzi będziemy do tego wykorzystywali, przy założeniu,  że każdy kto sobie 

życzy pracować w sposób papierowy, będzie tak pracował. Nikogo nie można 

zmuszać do zmiany przyzwyczajeń, itd., czy ze względów zdrowotnych, czy 

innych. Nie ma powodu,  żeby tym, którzy chcą pracować w sposób 

elektroniczny  i chcą używać do tego różnych narzędzi w tym w jakiś  

szczególny sposób przeszkadzać. Dokument wisiał na platformie konsultacji 

społecznych…. , teraz próbuje się wprowadzać jakieś nagłe zmiany w tej 

sprawie”. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że nie wie skąd w wypowiedzi 

Przewodniczącego Rady pojawiła się kwestia jakoby problemem były laptopy 

dla Radnych. Co do reszty „pozostawia to bez komentarza”. Co do platformy 

konsultacji społecznych, poprosił aby nie zapominać, że „ciągle jeszcze jest 

Radnym i ma prawo ustosunkowywać się do projektów uchwał na sesji przed 

ich podjęciem i nie musi korzystać z konsultacji na forum platformy”.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał o zapis w projekcie uchwały punktu 2)  

„w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zmianę porządku obrad uchwala Rada 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”; Radny zauważył, 

że w dotychczasowej wersji Statutu miasta zapis ten brzmiał: „Zmianę porządku 

obrad uchwala Rada bezwzględną większością głosów”. Poprosił o uzasadnienie 

zmiany tego zapisu. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski ponownie przywołał pismo Pana 
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Prezydenta z dnia 17.01.2012r., z którego wynika, że jest to dopasowanie zapisu 

do treści art. 20 ust. 1a. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

Tę sugestię projektodawca przyjął. 

 

Radny Marek Chmieliński  stwierdził, że w poprzednich kadencjach nie było 

kłopotów z procedurą powiadamiania Radnych o sesjach czy komisjach. Sposób 

powiadamiania o posiedzeniach sesji listem poleconym zrodził się w trakcie 

poprzedniej kadencji, gdyż niektórzy Radni zgłaszali taką potrzebę. Poprosił, 

żeby z tak poważnej sprawy nie robić dyskusji sprowadzającej się do kwestii 

tego, czy „ktoś ma otrzymać laptopa, czy nie”. Ma zostać prawidłowo 

powiadomiony. Rada powinna funkcjonować w prawidłowy sposób. Każdy  

z Radnych musi w stosownym czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem zostać 

powiadomiony. Obecny model funkcjonowania jest wystarczający, natomiast 

zmiany należy wprowadzać nie w sposób „rewolucyjny, ale ewolucyjny”. 

Zaproponowane zmiany mogą bowiem spowodować nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu Rady.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaproponowany projekt zachowuje pełną 

swobodę wyboru Radnego. Zmiana o charakterze mentalnym, którą stanowi  

zapis w projekcie daje sygnał, że pracujemy elektronicznie z uszanowaniem 

praw wszystkich tych, którzy chcą pracować jeszcze w sposób tradycyjny. „Nie 

jest to rewolucja, tylko miękka ewolucja”.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że z zainteresowaniem przyjęła 

projekt uchwały. Punkt 2 i 3 projektu nie budzi wątpliwości, jednak niepokoi 

punkt 1. Radna zapytała jak to praktycznie będzie wyglądało. Z pewnością 

wprowadzi to oszczędności papieru. Jednak tempo wprowadzenia zmian budzi 

wątpliwości.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że najprawdopodobniej uchwała wejdzie  

w życie w okresie do trzech miesięcy. Jest to dużo czasu. Nic się nie zmienia. 

Tak, jak do tej pory Państwo Radni otrzymują materiały w wersji elektronicznej, 

tak samo w wersji elektronicznej będą otrzymywać zawiadomienia o tym, że 

materiały zostały zamieszczone w BIP-ie, na portalu Radnych, w materiałach 

poszczególnych komisji itd. Decyzją każdego Radnego jest to, co z tymi 

materiałami zrobi: czy będzie pracował na nich w wersji elektronicznej, czy je 

wydrukuje, czy też będzie sobie życzył aby mu Biuro Rady wydrukowało. 

Równolegle, od ubiegłego roku, trwają w Urzędzie Miasta prace zmierzające do 

tego aby dostosować salę sesyjną do w pełni elektronicznej pracy. Zgodnie  

z deklaracją Pana Naczelnika Wydziału Informatyki pod koniec tego kwartału 

powinniśmy mieć projekt koncepcyjny zmian na sali sesyjnej. 

 

Radna Stanisława Wermińska  przywołała odwiedzaną przez siebie salę 

sesyjna w Ostrawie w Czechach. Przed każdym Radnym jest tam zabezpieczone 
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stanowisko w postaci monitora, na którym wyświetlane są projekty uchwał.  

W takiej formie zmiana byłaby słuszna. Jeżeli chodzi o powiadomienia o sesji  

i komisjach to Radna uważa, że obecna forma listowna jest jak najbardziej 

właściwa.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że założenie jest właśnie takie, jak 

wspomniała Pani Radna. „Jeżeli chcemy zlikwidować papier, to musi on 

całkowicie zniknąć. Nie można mieć procedur papierowych i elektronicznych, 

bo inaczej mamy elektroniczny bałagan papierowy. Jeżeli decydujemy się na 

przejście systemu to oznacza, że pracujemy inaczej, że automatycznie 

przesyłane są powiadomienia na telefony, na skrzynki mailowe i otrzymujemy 

zlinkowane informacje do portalu Radnych, na którym znajdują się  

dokumenty”. Zapis, który został przedłożony w projekcie uchwały jest 

dokładnie takim samym zapisem jakim jest np. umowa z Pocztą Polską. 

Przyjmuje ona  określony dzień za dzień doręczenia, nawet jeżeli nie odbierze 

się powiadomienia. Urząd Miasta przygotuje szczegóły co do dostosowania sali 

sesyjnej, tak aby każdy Radny miał elektroniczne stanowisko pracy i żeby nie 

musiał przychodzić ze swoim komputerem i z papierami. Sala będzie docelowo 

tylko salą sesyjną, bez pełnienia innych funkcji.  

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że do tej pory Rada Miasta 

funkcjonowała na zasadzie consensusu i nawet jeżeli pojedynczy Radni mieli 

odmienne zdanie, to starano się dochodzić stopniowo do wspólnych decyzji. 

Nikogo nie można lekceważyć.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz zauważyła, że posiedzenia komisji odbywają się 

także na sali 315 Urzędu Miasta. Zapytała w jaki sposób ta sala zostanie 

dostosowana do  elektronicznego obiegu korespondencji. Czy tam także zostaną 

zamontowane monitory.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że założeniem jest aby sala sesyjna 

wyposażona w urządzenia elektroniczne i to na niej będzie się koncentrowało 

życie Rady, zarówno na sesjach, jak i komisjach. Takie decyzje podjęto na 

Komisji Organizacyjnej. Umożliwi to skuteczną pracę elektroniczną.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz stwierdziła, że realizacja zaproponowanej uchwały 

związana jest z wykonaniem działań pobocznych. Obecnie na sali sesyjnej 

odbywają się inne spotkania. Radna wyraziła obawy, czy zaproponowane 

rozwiązanie w obecnym momencie jest tym najwłaściwszym.   

 

Radny Adam Warzecha odniósł się do wypowiedzi Radnego Chmielińskiego. 

Stwierdził, że nie jest to żadna dyskryminacja. Nie było to niczyim zamiarem. 

Aktualnie obowiązujące rozwiązanie polega na tym, ze materiały dostarczane są 

w wersji papierowej, ale na życzenie Radnego mogą mu być dostarczane  



 

 

 22 

w wersji elektronicznej. Obecnie korzysta z tego dwóch Radnych. Nowe 

rozwiązanie zmienia kierunek działania, tzn. dokumenty mają być zasadniczo 

dostarczane elektronicznie, natomiast na życzenie Radnego mogą mu być 

dostarczane w formie papierowej. Istnieje więc nadal taka możliwość. Pokazuje 

się jedynie pewną tendencję, kierunek, gdyż celem informatyzacji jest 

usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Jeśli porównać pierwsze kadencje 

samorządu, to spraw rozpatrywanych przez Radę Miasta było znacznie mniej. 

„Nie możemy być wyspą  papierową”.   

 

Radny Marek Szczerbowski  złożył wniosek o zakończenie dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpie jedynie listę oczekujących 

zgłoszeń Radnych.   

 

Radna Stanisława Wermińska zaproponowała dopisanie jako jeden  

z dodatkowych punktów, „że realizacja tej uchwały nastąpi po technicznych 

przebudowach i dostosowaniu sali sesyjnej do możliwości korzystania” lub 

„realizacja uchwały dopiero po zapewnieniu warunków funkcjonowania 

zawartych tu zapisów”. 

 

Przewodniczący Rady uznał, że trzy miesiące to dużo czasu, także na 

przeprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych. Jest to także element 

mobilizujący aby te zmiany przeprowadzić skoro od tak długiego czasu się ich 

nie wykonało. Dodatkowe zapisy mogą „zamącić i zbudować niepotrzebne 

kłopoty w relacjach z nadzorem prawnym Wojewody, który będzie miał 

wątpliwości co do zgodności z prawem takiej uchwały”.  

 

Prowadzący obrady odczytał wniosek złożony do Komisji Uchwał i Wniosków 

przez Wiceprzewodniczącego Rady Jerzego  Forajtera, który   zaproponował 

poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta 

Katowice:  

„ – w § 1 pkt 1 po drugim zdaniu proponuje się dopisać: 

„Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod 

warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia”.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.   

Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, w wyniku głosowania: 18 

głosów „za”, 5 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną poprawkę.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XIX/389/12/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330604955.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192597
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( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum 

Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta 

Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-19/12. 

 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/390/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w 2012r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-20/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała Nr XIX/391/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-22/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała Nr XIX/392/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605078.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331627853.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192711
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605163.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628047.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192786
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605294.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628129.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192862
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605389.pdf
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-23/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała Nr XIX/393/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-24/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i  1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała Nr XIX/394/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-25/12. 

Komisje Polityki Społecznej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała Nr XIX/395/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628221.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331192942
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605462.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628281.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193030
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605546.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628344.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193117
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605629.pdf


 

 

 25 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Integracji Społecznej  

i  Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Teraz My!”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-26/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała Nr XIX/396/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Aktywności Lokalnej na 

Rzecz Młodzieży w Katowicach Postaw na siebie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-27/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała Nr XIX/397/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-28/12. 

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz wyraził zgodę na pracę w Zgromadzeniu 

Komunikacyjnym Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331628462.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193198
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605802.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629237.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193279
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330605949.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629293.asx
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/Uchwała Nr XIX/398/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia służbie 

zdrowia, w tym farmaceutom, warunków wykonywania ich misji na 

poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjentom dostęp do leków i 

świadczeń zdrowotnych możliwie najwyższej jakości – inicjatywa 

uchwałodawcza grupy Radnych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-29/12. 

 

Przewodniczący  Rady  poinformował, że  projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą  Państwa Radnych: Pana Piotra Pietrasza, Pani Krystyny Panek 

oraz Pana Wiesława Mrowca.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W trakcie Komisji Organizacyjnej projekt  nie  uzyskał  pozytywniej  opinii.  

Do projektu uchwały wpłynęło stanowisko Pana Prezydenta. 

 

Radny  Piotr  Pietrasz  wyjaśnił, że projekt rezolucji jest wyrazem troski o los 

pacjentów służby zdrowia.  

 

Radna Stanisława Wermińska przypomniała, że projekt rezolucji był 

obszernie omawiany podczas obrad Komisji Polityki Społecznej. Radna uważa, 

że istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały m. in. dlatego, że 

obecny w trakcie obrad przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia  

relacjonował  sprawę przydzielania środków na realizację  świadczeń 

medycznych poszczególnym podmiotom medycznym w Katowicach. Z  jego 

wypowiedzi wynikało, że  wielu decyzji nie może zostać podjętych,  gdyż  

znajdują się one w kompetencji Parlamentu. W związku z tym zwrócenie się 

przez Radę Miasta z apelem jest jak najbardziej zasadne.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 12 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała Nr XIX/399/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

O  godzinie  14.00  ogłoszono przerwę w obradach sesji.  

O godz. 14.20 wznowiono obrady.  

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Park Bolina”. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193412
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330606042.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629375.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331193924
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330606187.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629423.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-30/12. 

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/400/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-31/12 wraz z 

autopoprawką dotyczącą pisowni nazwiska „Franza Waxmana”. 

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 17 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/401/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-32/12. 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/402/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-33/12. 

 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Wiceprezydent  Krystyna  Siejna  zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331194337
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330606262.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629480.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331194534
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330606538.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629550.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629550.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331194626
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330606625.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629611.asx
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polegającą na wpisaniu w § 2 projektu uchwały w miejsce „w ust. 1”, 

poprawnego „ w § 1”.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/403/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na 

terenie Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-35/12. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu 

komisji. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że zmiana uchwały 

podyktowana jest wnioskiem z jakim wystąpiła Apteka „Europejska X”  

o wprowadzenie apteki na listę  aptek pełniących dyżury całodobowe na terenie 

miasta Katowice.  W konsekwencji uzupełniony został wykaz aptek 

ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym działających na 

terenie miasta Katowice.  

 

Prowadzący obrady poinformował,  że do projektu uchwały pozytywną opinię 

przedstawiła w piśmie z  7.02.2012r. Śląska Izba Aptekarska z siedzibą  

w Katowicach.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/404/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011 roku „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-36/12. 

Przewodniczący  Rady  poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu 

komisji. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331196642
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330607983.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629663.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331196804
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608138.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629721.asx
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Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że sprawozdanie pokazuje 

jakie zadania i w jaki sposób były realizowane. Wśród  realizatorów  znajdują 

się zarówno jednostki  budżetowe  miasta, jak również organizacje pozarządowe 

i indywidualni wykonawcy. Zadania wynikające ze Strategii Miasta Katowice 

wynikają  z  Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/405/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-37/12. 

 

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała Nr XIX/406/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie  miasta Katowice na 2012 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-38/12 wraz z 

autopoprawką o tym samym numerze PU. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, natomiast na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym Komisja nie podjęła rozstrzygnięcia dotyczącego autopoprawki, 

ponieważ nie uzyskała ona  wymaganej większości głosów.     

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zaproponowana autopoprawka 

rezerwuje w budżecie miasta kwotę 500 tys. zł. na projekt, który jest 

realizowany  z  inicjatywy i przy współfinansowaniu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z zaplanowanych przez Ministerstwo 

koncertów jest muzyczne wydarzenie multimedialne „Pasja wg Św. Łukasza” 

autorstwa Krzysztofa Pendereckiego. Odbędzie się on w związku  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331196925
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608215.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331629773.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331197075
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608381.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630214.asx
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z zakończeniem programu związanego z kulturą polskiej prezydencji w UE. 

Miejscem wydarzenie będzie teren należący do Pana S T w Alwernii.  Miasto 

Katowice zorganizuje go we współpracy z miastem Kraków. W imieniu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zostanie zrealizowany 

przez Narodowy Instytut Audiowizualny, w imieniu miasta Krakowa - 

Krakowskie Biuro Festiwalowe, zaś w imieniu miasta Katowice - Instytucję 

Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”. Głównym finansowaniem tego 

przedsięwzięcia zajmie się Ministerstwo, przeznaczając na ten cel kwotę 1 mln 

zł., natomiast Kraków i Katowice po 500 tys. zł. Do wspomnianego wydarzenia 

zostały zaproszone dwie śląskie instytucje: Orkiestra Kameralna AUKSO Marka 

Mosia z Tychów oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. 

Ponadto inni wykonawcy oraz Chór Chłopięcy  

z Podbeskidzia. Projekt zostanie zaprezentowany w postaci dwóch koncertów  

w dniach 30 marca oraz 1 kwietnia br.  

Narodowy Instytut Audiowizualny pokryje wszystkie koszty związane  

z wyprodukowaniem i przygotowaniem widowiska, scenografią oraz 

opracowaniem koncepcji. Miasto Kraków pokryje koszty organizacyjno-

techniczne w Alwernii, a Katowice koszty honorarium występujących artystów.  

Pani Prezydent dodała, że na skutek rozstrzygnięcia starań miasta o tytuł 

„Europejskiej Stolicy Kultury 2016” na korzyść Wrocławia, Katowice 

przeprogramowały ten projekt w dwa inne i zamierza ubiegać się o tytuł: 

„Młodzieżowej Stolicy Kultury 2015”  oraz  „Miasto Kreatywne UNESCO  

w dziedzinie muzyki”.  Drugi z tych projektów jest działaniem długotrwałym  

ale i niezwykle prestiżowym. Wiąże się on także z reklamą miasta Katowice 

oraz pożytkami związanymi ze sprzedaży biletów, jak również potencjalną 

sprzedażą praw autorskich.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, 10 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała Nr XIX/407/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 32 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-39/12. 

 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331197413
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608482.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630273.asx
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/Uchwała Nr XIX/408/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

W tym miejscu prowadzenie obrad przekazane zostało 

Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Jerzemu Forajterowi.  

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu miasta Katowice na rok 2012 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-40/12. 

 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/409/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 

2012. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-41/12. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  poinformował, że Komisja 

Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po 

posiedzeniu komisji. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zapisane jest w „Karcie nauczyciela”. Organ 

prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości 1 % 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 0,2 % przeznaczane jest dla metodyków tematycznych, a 0,8 % na 

doskonalenie zawodowe. Zaproponowane w projekcie uchwały  kursy i studia 

podyplomowe stanowią reasumpcję wniosków zgłaszanych przez szkoły.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/410/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331197540
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608571.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630321.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331197650
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608734.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630369.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331197742
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608797.pdf
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Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A A 

wraz z odpowiedzią na skargę. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-42/12. 

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/411/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 35a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice 

na lata 2007-2013. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-43/12. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  poinformował, że Komisja 

Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po posiedzeniu komisji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w miejsce dotychczas 

finansowanych przez miasto Katowice szczepień ochronnych przeciwko ospie 

wietrznej wprowadzono do realizacji, po uzgodnieniach z Konsultantami 

Wojewódzkimi, szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dla wybranych 

grup dzieci, tj. z domów dziecka, zakładów opiekuńczych i żłobków oraz dzieci 

z rodzin zastępczych.  

 

Radna Stanisława Wermińska wyraziła żal, że projekt uchwały nie został 

omówiony w trakcie Komisji Polityki Społecznej. Radna zauważyła potrzebę 

poszerzenia programu profilaktycznego o szczepienia ochronne przeciwko 

pneumokokom, czy też zakażenia wywołane wirusem brodawczaka. Radna 

zapytała czy istnieje jeszcze możliwość poszerzenia tego programu. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obecnie jedne szczepienia 

zastąpiono innymi. Przy zatwierdzonym już  budżecie na poziomie 1 mln zł nie 

ma możliwości poszerzenia programu o inne szczepienia. W procesie 

planowania budżetu na 2013r. będzie można składać wnioski o nowe 

szczepienia, które poddane zostaną analizie.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630419.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331198222
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330608869.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630469.asx
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głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/412/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa własności do nieruchomości 

będącej w użytkowaniu wieczystym Galerii Katowice Sp. z o.o. położonej 

przy Pl. Szewczyka. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-44/12. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  poinformował, że na dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta  projekt uchwały został  zaopiniowany 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/413/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani K D na niewłaściwe 

działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-34/12. 

 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Jerzy Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała Nr XIX/414/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt  37 Interpelacje . <zapis AV> 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  poinformował,  że  w  trakcie 

XVIII  sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

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

Szopienickiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.02.2012r. 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie: 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331198305
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1331622599.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630525.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331198378
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330609129.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630619.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1331198630
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/1/1330609215.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630678.asx
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2.1. niespełnionych obiecanek Sekretarza Miasta (dot. bezimiennej drogi między 

ulicami Graniczną i Paderewskiego). 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia  

09.02.2012r. 

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

modernizacji Doliny Trzech Stawów). 

Odpowiedź  Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

13.02.2012r. 

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

( dot. niebezpiecznie śliskich płyt ). 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.02.2012r. oraz Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy 

z dnia 17.02.2012r. 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.02.2012r. 

5/ Radnych: Magdaleny Wieczorek, Tomasza Maśnicy i Witolda 

Witkowicza w sprawie dofinansowania aktywnego wypoczynku pracowników 

Urzędu Miasta Katowice i jednostek mu podległych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

07.02.2012r. 

6/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie zaniedbań na chodnikach pod 

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

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.02.2012r. 

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. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

31.01.2012r. 

7.2. poprawy bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy Ligota. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

14.02.2012r. 

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

bezpieczeństwa jego użytkowników. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.02.2012r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie: 
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1.1.stanu murowanej wiaty przeciwdeszczowej PKM na przystanku 

autobusowym „Pętla Tysiąclecie” w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.02.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia 03.02.2012r. 

1.2. bezpieczeństwa w rejonie opuszczonego budynku przy ul. Tysiąclecia 101 

tzw. „Biały Domek” obok przystanku autobusowego w Katowicach na osiedlu 

Tysiąclecia – Górne. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

16.02.2012r. 

2/ Radnych: Jerzego Dolinkiewicza i  Wiesława Mrowca w sprawie podjęcia 

działań dotyczących budowy placu zabaw na Osiedlu Witosa w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.02.2012r. 

3/ Radnych:  Krystyny Panek, Wiesława Mrowca  i  Jerzego Dolinkiewicza 

w sprawie pilnej potrzeby wykonania prac remontowo – konserwacyjnych w 

Miejskim Przedszkolu Nr 52 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 22.02.2012 r. 

4/ Radnego Stanisława Włocha w sprawie odpowiedzi zawartej w piśmie 

ZNP.3037.1.2012.IG z dnia 19.01.2012r. Na prośbę o wsparcie finansowe 

Miasta w zakresie dofinansowania wymiany stolarki okiennej w SP CSK im. K. 

Gibińskiego SUM w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 08.02.2012 r. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w  sprawie połączenia Gimnazjum nr 21 i 

przeniesienia siedziby Gimnazjum do 7 LO. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 21.02.2012 r. 

6/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie sytuacji lokalowej kwartalnika 

literackiego „FA - art”. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

15.02.2012r. 

7/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

7.1. remontu drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Ścigały w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia  14.02.2012r. 

7.2. poprawy bezpieczeństwa drogowego przy ulicy Ścigały w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.02.2012r. 

8/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie zaniedbań na dworcu 

kolejowym Katowice – Załęże. 
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9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wydzierżawienia budynku 

szkolnego na potrzeby Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Katowicach. 

10/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie zamierzeń Prezydenta 

Miasta Katowice, co do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wiosny Ludów 

nr 5 w Katowicach. 

11/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie uhonorowania powstańca poległego 

w III powstaniu śląskim Filipa Limańskiego, w dziewięćdziesiątą rocznicę 

powrotu Katowic do Polski. 

12/ Radnej Bożeny Rojewskiej  w sprawie ogrodzenia III LO im. Adama 

Mickiewicza w Katowicach. 

13/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie przyznania dodatkowych 

środków finansowych na remont lokali komunalnych. 

14/ Radnej Marii Sokół  w sprawie: 

14.1. dokończenia chodnika przy ul. Mysłowickiej. 

14.2. oczyszczenia terenów miejskich w dzielnicy Giszowiec. 

14.3. postawienia słupów oświetleniowych w dzielnicy Giszowiec. 

15/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie: 

15.1. przyznania dodatkowych środków finansowych Szkole podstawowej nr 15 

im. Jana Pawła II w Katowicach. 

15.2. poprawy bezpieczeństwa i porządku na parkingu i skwerze (bez nazwy) 

przed głównym wejściem do kościoła Matki Boskiej Piekarskiej przy ul. 

Ułańskiej 13 w Katowicach. 

16/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

16.1. ustalenia administratora budynku przy ul. Załęska Hałda 28 w Katowicach. 

16.2. przyznania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb Szkoły 

Podstawowej Nr 22 w Katowicach. 

16.3. przyznania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb Miejskiego 

Przedszkola Nr 94 ul. Rataja 10 w Katowicach. 

16.4. dokonania czynności sprawdzających prawidłowość naliczania czynszu w 

Katowickich TBS-ach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  odczytał  interpelacje, które 

wpłynęły na dzisiejszą sesję :  

1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie zainstalowania stałego monitoringu 

na ulicy Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej, Franciszkańskiej, 

Grunwaldzkiej, Zielonogórskiej, Medyków, Świdnickiej, Gdańskiej oraz 

Miejskiego Targowiska w Katowicach Ligocie, 

2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. niedostępności  dla  mieszkańców  miasta  Katowice basenu w zespole 

szkół artystycznych, 

2.2. wykorzystania choinek świątecznych, jako materiału wtórnego ( paliwo 

bądź nawóz), 

2.3. współfinansowania meczu gwiazd PLK, 

2.4. sprzedaży udziałów w budynku przy ul. Mickiewicza, 
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3/ Radnej Elżbiety Zacher  w sprawie bezpieczeństwa pieszych w Osiedlu 

Przedwiośnie,  

4/ Radnej Elżbiety Zacher i Radnego Jerzego Forajtera  sprawie 

uruchomienia kursów linii autobusowej 695 w soboty i niedziele,  

5/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta 

Katowice”, 

6/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

6.1. planów modernizacji korytarza transportowego E 65,  

6.2. Gimnazjum nr 21, 

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie obsługi osób prowadzących 

działalność gospodarczą oraz przedstawicieli firm.  

 

Punkt 38 Komunikaty i wolne wnioski.  <zapis AV> 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał kilka komunikatów: 

1. Pismo Społecznego Komitetu Obrony Kortów im. J. Jędrzejowskiej z dnia 

27.02.2012r., 

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody 

Śląskiego:  

2.1. z dnia 16.02.2012r. w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały 

Nr XVIII/369/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r., 

2.2. z dnia 24.02.2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Nr XVIII/367/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r., 

2.3. z dnia 24.02.2012r. w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały 

Nr XVIII/376/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r.,  

2.4. z dnia 23.02.2012r. w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały 

Nr XVIII/377/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r.,  

 

Punkt 39 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. 

O godz. 15.00 zamknął  obrady XIX  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                                                              

                                                           Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                   Przewodniczący           Wiceprzewodniczący  

                                       Rady Miasta Katowice     Rady Miasta Katowice                                                                                          

Beata Musiał                                 

                                        Arkadiusz Godlewski            Jerzy Forajter       

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630730.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/13/1331630777.asx

