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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XX  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  28 marca 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.40 

Numery podjętych uchwał: XX/415/12 – XX/458/12 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  

Sekretarze sesji: Radny Witold Witkowicz  i Radny Andrzej Zydorowicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Stanisław Włoch  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radna nieobecna-Magdalena Wieczorek  
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Porządek obrad XX 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 XIX sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Artystów Grupy 

Janowskiej” ( PU-46/12). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania ( PU-47/12). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Centrum 

Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” na lata 2012-2013 ( PU-48/12).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2012-2013” ( PU-49/12).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-2013” ( PU-50/12).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności 

Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” na lata 

2012-2013” ( PU-51/12).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Integracji 

Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 

2012-2013” ( PU-52/12). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

programu „Miejski system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 

mieście Katowice na lata 2009-2014” za 2011 rok ( PU-53/12).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011 roku „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2011 rok” ( PU-54/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży na rzecz Rzymsko Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa z siedzibą w Katowicach przy ul. Radockiego 251 nieruchomości 

zabudowanej ( dz. nr 131/37) oraz nieruchomości gruntowych ( działki nr 

106/13, 106/14, 131/34) położonych przy ul. Radockiego ( PU-55/12).   

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej 

63 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jastrzębiej ( dz. nr 183/2 i 
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186/16) ( PU-56/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w 

Katowicach nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ścigały 9 ( dz. nr 

101/7) ( PU-57/12).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta 

Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2011r. ( PU-58/12).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. ( PU-59/12).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” za 2011 rok ( 

PU-60/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez 

barier” ( PU-65/12).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za 2011 rok ( PU-66/12).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2011 roku ( PU-67/12).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Nikoli Tesli” ( PU-68/12). 

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

terenie miasta Katowice „Bażantów” ( PU-69/12).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014” ( PU-70/12).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Pola na rzecz 

Województwa  Śląskiego ( PU-71/12).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 4 lokali użytkowych i 9 lokali użytkowych – garaży ich najemcom 

lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie ( PU-72/12).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na 

kadencję 2012-2015 ( PU-73/12).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice ( PU-74/12).  
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33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej 

Stolicy Młodzieży w 2015 roku przez Miasto Katowice ( PU-79/12).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2011 

rok ( PU-80/12).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w 

Katowicach  

( PU-81/12).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zmiany nazwy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Katowicach ( PU-82/12).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice ( PU-83/12).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2011r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2007-2011- Katowice bez barier” ( PU-84/12).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, która osiągnęła 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 

niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz 

rodzinnym domu dziecka ( PU-85/12). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego ( PU-86/12).  

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

terenie miasta Katowice „Księdza Emila Szramka” ( PU-87/12).  

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

terenie miasta Katowice „Karpiowa” ( PU-88/12). 

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

terenie miasta Katowice „Adolfa Dygacza” ( PU-89/12).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Bernarda Poloka” ( PU-

90/12).  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 
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miasta Katowice na 2012 rok ( PU-91/12).  

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035” ( PU-92/12).  

46a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Pana R S z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza 18/7 ( PU-99/12).  

46b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty 

wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka ( PU-100/12).  

47. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pani A M na niewłaściwe załatwienie wniosków o zmianę 

właściwości miejscowej sądu ( PU-62/12).  

- skargi Pani B S na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz 

pracowników Urzędu Miasta Katowice ( PU-63/12).  

- skargi Pani H R na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach ( PU-64/12).  

48. Interpelacje radnych. 

49. Komunikaty i wolne wnioski. 

50. Zamknięcie sesji.                          

                                                                                                                                                                                

Przebieg obrad. 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  
 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XX sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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

Wiceprezydentów,  Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli 

mediów.  

Powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek 

Pomocniczych,  Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, 

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

 

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

 

W związku ze śmiercią Radnego kadencji 1998-2002 ś.p. Stanisława Ochodka 

Rada Miasta Katowice uczciła Jego pamięć minutą ciszy. 

 

Przewodniczący Rady złożył podziękowania za wieloletnią pracę dla 

samorządu miasta Katowice Pani Annie Łuczak – Naczelnikowi Wydziału 

Działalności  Gospodarczej, w związku z Jej przejściem na emeryturę.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  
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Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Witolda Witkowicza  

2/ Andrzeja Zydorowicza  

W wyniku głosowania,  przy 23 głosach, na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Witold Witkowicz i Andrzej Zydorowicz. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Stanisława 

Włocha.  

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Włoch  wyraził  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z  XIX sesji.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z XIX 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 XIX sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

29 lutego  2012r.  

Protokół z XIX sesji został przyjęty  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad.  

 

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 46a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana R S z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza 18/7 ( PU-

99/12).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333092595.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333092875.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333092943.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093034.pdf
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2/ dopisaniu punktu 46b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

podwyższenia wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie 

zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka ( PU-100/12).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Prezydent Piotr Uszok  złożył informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 28 lutego do 23 marca 2012r.  

/ Informacja Prezydenta- zał. nr 1 do protokołu / 

 

Punkt 7 Zapytania radnych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy „warto było decydować się na długą i 

męczącą eskapadę, skoro takie same spalarnie jak w Korei Płd. są w Europie 

Zachodniej”. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że „niestety nie ma”. Celem tej wizyty było 

zapoznanie się z nową metodą, która powszechnie w Europie nie jest stosowana. 

Jest to technologia pyrolizy oraz zgazowania, która różni się od spalarni.  

W mieście Katowice istnieje dobrze rozwinięty system gospodarki odpadami, 

mamy kompostownię, która przerabia połowę odpadów komunalnych. Obecnie 

zakończona jest już budowa zakładu produkcji paliwa alternatywnego. Do 

zakończenia całego systemu potrzebny jest element, nie będący tak kosztowny, 

jak spalarnia. W tym celu odbyła się wspomniana wizyta. Katowice już obecnie 

spełniają wymogi roku 2013, po dopięciu systemu, w ciągu kilku lat możliwe 

będzie spełnienie unijnych wymagań roku 2020. Przy wykorzystaniu technologii 

pyrolizy oraz zgazowania nie ma konieczności budowania wysokich  kominów, 

jest ona tańsza, spełnia wszystkie normy ekologiczne. We współpracy trzech 

miast: Katowic, Mysłowic i Siemianowic, zgodnie z wnioskiem skierowanym 

do Marszałka Województwa Śląskiego, projekt ma stworzyć regionalny obszar 

gospodarki odpadami. 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał kiedy poznamy efekty wizyty w Korei 

Płd.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa jest obecnie przedmiotem 

szczegółowych analiz porównawczych.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o trzy sprawy: 

1/ opuszczony budynek po Przychodni Dziecięcej przy ul. Uniwersyteckiej. 

Planowano dokonać jego sprzedaży za kwotę 67 tys. zł. Miasto wycofało się 

jednak z tego pomysłu. Radna zapytała jakie są plany odnośnie tej 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093263.pdf
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nieruchomości oraz ile kosztów zostało już przez miasto poniesionych na 

utrzymanie obecnego pustostanu, 

2/ terenu znajdującego się pomiędzy pętlą tramwajową na Brynowie, a ulicą 

Huberta. Obecnie mieszkańcy dzielnicy maja problem z przejściem z przystanku 

tramwajowego na okoliczne osiedla. Wykonano remont budynku należącego do 

PKP „CARGO”. Teren wokół niego jest ogrodzony i po zamknięciu bramy nie 

ma możliwości przejścia, co powoduje, że podróżni przechodzą wzdłuż torów 

tramwajowych, narażając się na niebezpieczeństwo. Radna zapytała czy miasto 

prowadziło rozmowy z PKP „CARGO” na temat ustanowienia służebności  

i umożliwienia dostępu tego terenu dla korzystających z przejazdów na Pętlę 

Brynowską, 

3/ możliwości ręcznego kierowania ruchem w „godzinach szczytu” na 

skrzyżowaniach ulic Damrota i Krasińskiego oraz Sądowej i Placu Wolności. 

Obecne rozwiązania nie są w stanie zapewnić płynności ruchu. 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że budynek po Przychodni Dziecięcej 

znajdującej się na ul. Uniwersyteckiej planowano sprzedać. Przywołał 

koncepcję zagospodarowania terenu, w obszarze którego znajduje się 

przedmiotowy budynek. Jest ona zgodna z projektem Pana Tomasza Koniora. 

Prezydent stwierdził, że dopiero po pokryciu planem tego obszaru oraz zmianie 

koniunktury gospodarczej, uwzględniającej wyższe niż obecnie ceny 

nieruchomości  miasto zamierza zagospodarować tę nieruchomość. 

Pan Prezydent zobowiązał się jednocześnie odpowiedzieć na piśmie w sprawie 

dotyczącej kosztów utrzymania tego budynku. 

Radna Bożena Rojewska zaproponowała aby rozważyć w tym budynku 

utworzenie żłobka. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że oddział żłobkowy został uruchomiony  

w budynku znajdującego się obok przedszkola. Ponownie zobowiązał się 

udzielić pisemnej odpowiedzi na piśmie co do kosztów utrzymania budynku. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał  dlaczego Przewodniczący Rady nie umieszcza 

w porządku obrad sesji projektów uchwał, które spływają do Rady Miasta 

zgodnie z terminem ustawowym, czyli na 7 dni przed terminem sesji. Jest szereg 

projektów, które zostały złożone w ustawowym terminie i nie zostały 

wprowadzone do porządku obrad. „Ta praktyka budzi coraz większy niepokój, 

dlatego, że odbywa się ona kosztem uprawnień przypisanych wyłącznie Radzie 

Miasta”. Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym, „nie ma żadnych 

władczych plenipotencji dla Przewodniczącego Rady, a jedynie wynikające  

z „służby” wobec Rady oraz wynikające z funkcji organizacyjnych”. Radny 

zasugerował aby to na sali sesyjnej zapadały decyzje co do dalszego sposobu 

procedowania nad projektami, jak również czasu tego procedowania, gdyż jest 

to kompetencja Rady Miasta. Sprawa dotyczy druków sesyjnych PU-74-78 

dotyczących zmian w szkolnictwie katowickim oraz strategii rozwoju sportu  

i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Radny wyraził 
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niepokój i zapytał „czym kieruje się Przewodniczący Rady nie przestrzegając 

zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym przepisów”.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o  „zadanie tego pytania w punkcie 49 czyli 

komunikaty i wolne wnioski”. Obecny punkt dotyczy  „zapytań do Prezydenta 

Miasta”. 

 

Radna Stanisława Wermińska  zapytała o sprawę planów  związanych  

z wypowiedzeniem przez „Tauron” dostarczania ciepła do domów 

jednorodzinnych w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Gromadzkiej. Okres 

wypowiedzenia wynosi jeden rok.  Radna zapytała jakie działania w imieniu 

mieszkańców zostaną podjęte w związku z ochroną środowiska w mieście przed 

niską emisją.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że miasto dysponuje instrumentami wsparcia 

i ochrony przed niską emisją. Poruszony przypadek stanowi przykład umowy 

cywilno-prawnej zawartej  pomiędzy mieszkańcami a dostawcą ciepła. 

Prezydent zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.  

Radna Stanisława Wermińska poruszyła problem zanieczyszczenia miasta. 

Wydaje się, że jest ono spowodowane zbyt małą ilością koszy na śmieci. 

Problem występuje m.in. na ulicy Kolejowej. Radna poprosiła jednak o 

przeanalizowanie problemu w szerszym kontekście, gdyż konieczne są działania 

na terenie całego miasta, zwłaszcza wokół sklepów wielkopowierzchniowych.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się odpowiedzieć Pani Radnej i polecił 

Straży Miejskiej  dokonanie kontroli i nakazanie usunięcia zanieczyszczeń. 

 

Radna Barbara Wnęk poinformowała, że w dniu 2 kwietnia obchodzony jest 

„Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu”. Z tej okazji na całym świecie 

podejmowane są akcje polegające na tym, że najważniejsze budynku oświetlane 

są na niebiesko. Radna zapytała czy miasto Katowice włączy się do tej akcji.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że przeanalizuje sprawę. Następnie uzupełnił 

odpowiedź, że na niebiesko zostanie oświetlony budynek Spodka i Ronda 

Sztuki.  

 

Radny Tomasz Maśnica poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na swój 

wniosek budżetowy i interpelację dotyczące: 

1/ publicznej toalety miejskiej w Ligocie. 

2/ podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Poczty znajdującej się przy ul. 

Słupskiej. 

Radny zapytał także co będzie się działo w tym sezonie na terenie basenu 

znajdującego się na Zadolu. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się wyjaśnić sprawę braku odpowiedzi na 

wniosek i interpelację.  

Stwierdził, że nie planuje obecnie inwestycji w basen na Zadolu, gdyż miasto 

realizuje inne zadania inwestycyjne. 
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Radny Mariusz Skiba zapytał o ul. Staropodleską. Zapytał jaka była podstawa 

nabycia działki od miasta Mikołowa.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że miasto chciało skomunikować istniejące 

już Osiedle Dębowe. Transakcja odbyła się na zasadzie wywłaszczenia, decyzji 

„zridowskiej” ( zezwolenie na  realizację inwestycji drogowej).  

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał o sprawę uregulowania ruchu w dzielnicy 

Giszowiec, na Placu Pod Lipami.  Prowadzone są tam obecnie prace. Ostatnio 

pojawiły się problemy komunikacyjne przy wjeździe od ul. Radosnej.  

Prezydent Piotr Uszok zaprosił Radnego na rozmowę w celu znalezienia 

rozwiązania problemu. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski przypomniał, że 29 lutego br. 

minął termin zgłaszania projektów do bazy Samorządu Województwa Śląskiego 

„Partner III”, czyli propozycji nowych projektów na perspektywę finansową lat 

2014-2020. Przewodniczący zapytał czy miasto złożyło propozycje do tego 

projektu, a jeżeli tak, to jakie. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się przedstawić Panu Przewodniczącemu 

pisemną odpowiedź w tym zakresie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał kiedy zakończy się remont ul. 

Krasińskiego, na skrzyżowaniu z ul. Graniczną. Zakończenie inwestycji  

planowane było na październik ubiegłego roku.  

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że termin zakończenia prac 

kanalizacyjnych to 17 kwietnia br. Po tej dacie MZUiM rozpocznie wykonanie 

nawierzchni ulicy.  

 

Radny Marek Szczerbowski  poinformował, że do wiadomości Radnych Rady 

Miasta Katowice wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP dotyczące 

interwencji jednego z mieszkańców w sprawie nieruchomości znajdującej się 

przy ulicy Słonecznej 3/2. Radny poprosił o przekazanie, do wiadomości 

Radnych, stanowiska Pana Prezydenta w tej sprawie.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Artystów Grupy 

Janowskiej”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-46/12.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zaapelował, aby nazwy placów, ulic były krótkie, 

żeby nie trzeba było korzystać ze skrótów. „Nazwy powinny być lapidarne  

i łatwe w użyciu.”  
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/415/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2011 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-47/12.  

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/416/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

„Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” na lata 2012-2013.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-48/12.  

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/417/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2012-2013”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-49/12.  

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/418/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-2013”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694193
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093414.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694253
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093523.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694334
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093682.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694416
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333093859.pdf
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-50/12.  

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 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/419/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na 

siebie” na lata 2012-2013”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-51/12. 

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”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/420/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” 

na lata 2012-2013”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-52/12. 

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 25 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/421/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu „Miejski system profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną w mieście Katowice na lata 2009-2014” za 2011 

rok.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-53/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694490
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333094017.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694566
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333094202.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333694630
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333094426.pdf
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/422/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011 roku „Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-54/12. 

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 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/423/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

od ceny sprzedaży na rzecz Rzymsko Katolickiej Parafii Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa z siedzibą w Katowicach przy ul. Radockiego 251 

nieruchomości zabudowanej ( dz. nr 131/37) oraz nieruchomości 

gruntowych ( działki nr 106/13, 106/14, 131/34) położonych przy ul. 

Radockiego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-55/12  oraz projekt 

uchwały uwzględniający autopoprawkę wniesioną zgodnie  

z wnioskiem Komisji Budżetu z dnia 22.03.2012r. ( PU-55a/12).  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że przedłożony projekt uchwały 

zakłada udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % na rzecz Wspólnoty, która ma 

za zadanie realizację określonych celów. Dobrze, jeżeli miasto Katowice 

wspomaga działalność wspólnot, realizujących cele społeczne, takie jak np. 

dożywianie, organizacja zajęć pozalekcyjnych, kształtowanie pozytywnych 

postaw wobec kultury. Trudno jednak zaakceptować Radnemu, żeby udzielać 

bonifikaty w kwocie stanowiącej prawie 1,5 mln zł tylko dlatego, żeby 

wskazana Wspólnota miała „ładniej”. Podobnie, jak każda inna wspólnota, 

powinna się ona rządzić tymi samymi prawami. W związku z tym Radny 

zaapelował o nie podejmowanie tej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zapytał na jakiej podstawie została zaproponowana 

bonifikata w zapisanej w projekcie uchwały kwocie. Czy tryb postępowania jest 

właściwy, tzn. że najpierw przekazuje się budynek w użyczenie , aby następnie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333697479
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333094645.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333697571
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333095999.pdf
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po 10 latach przekazać nieruchomość za wartość 1 %. Prowadzący obrady 

zapytał czy prawdą jest, że na części tej nieruchomości ma powstać nie park, 

tylko parking.  

  

Prezydent Piotr Uszok zauważył, że tego typu uchwały były już przez Radę 

Miasta Katowice podejmowane. Przedmiotowa działka znajduje się pod 

budynkiem, w którym kiedyś znajdowała się kaplica. Jeszcze w latach 90-tych 

stał tam barak stanowiący prowizoryczny kościół. Intencją jest wykonanie w 

tym miejscu domu pogrzebowego. Jest to więc bardziej głos społeczności 

lokalnej, niż Proboszcza Parafii.  

 

Radna Stanisława Wermińska zgłosiła głos przeciwny do wypowiedzi 

Radnego Szczerbowskiego. Teren przeznaczony jest na kaplicę pogrzebową. 

Jest to duża Wspólnota mieszkańców Katowic, a jej celem jest zapewnienie 

realizacji potrzeb związanych z pochówkiem. Nie można nikogo 

dyskryminować. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że na tym polega demokracja, żeby się 

różnić. Od lat nie zmienia zdania. Jest przeciwny, żeby wspólnotom cokolwiek 

darować. Mogą się one zebrać i dokupić potrzebną im działkę. Uzasadnienie 

stanowi, że sprawa dotyczy uregulowania dojścia. „A czy dzisiaj nie można tam 

dojść. Czy po każdej drodze, po której chodzimy, jesteśmy jej właścicielem?” 

Radny zaprzeczył jakoby chodziło o jakąkolwiek dyskryminację. Podał 

przykład, że Stowarzyszenie Kultury Fizycznej także jest wspólnotą. Jeżeli 

wystąpi o nabycie jakiegoś obiektu, to także udzielimy mu 99 % bonifikaty?. 

Radny dodał, że może wokół tego projektu nie uda się zbudować większości, 

jednak „jak obserwuje rzeczywistość w Polsce, to widzi, że świadomość w tym 

zakresie się zmienia. Nie ma już Komisji Majątkowej, a jej działania są oceniane 

i może kiedyś głos, który był samotny, zaczyna budować szersze grono 

zainteresowanych. Ma nadzieję, że nie uraził nikogo, w tym wskazanej 

Wspólnoty, licznej, ale nie jedynej”.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że porównanie z Komisją Majątkową jest 

tutaj o tyle niewłaściwe, ze zajmowała się ona nieruchomościami zagarniętymi 

przez Państwo Polskie Kościołowi w sposób bezprawny. Tymczasem tutaj taka 

sytuacja nie istnieje. Wydaje się więc, że budowanie tego typu analogii jest 

niewłaściwe. Sprawa dotyczy natomiast przekazania nieruchomości na cele 

sakralne. Istnieje wątpliwość, czy nie zostanie ona przekazana na inny cel. 

Należy założyć, że zostało to dostatecznie sprawdzone i że na części tej 

nieruchomości nie powstanie obiekt parkingowy, a tym samym przedmiot tej 

operacji zostanie w całości przeznaczony na zapisane cele. 

 

Prezydent Piotr Uszok złożył taką deklarację.  
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Radny Jerzy Forajter odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Adama 

Warzechy, stwierdził,  że z zapisu § 1 ust. b projektu uchwały wynika, że obiekt 

zostanie przeznaczony na działalność sakralną. Tym bardziej ważna jest 

dokonana w trakcie Komisji Budżetu Miasta zmiana tytułu z „udzielić 

bonifikaty”, na „wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty”. 

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że w okolicy wspomnianej działki jest 

już zlokalizowana spora ilość miejsc parkingowych. Są one w bardzo dobrym 

stanie.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że „chodzi o generalna zasadę 

polegającą na tym, że „wspólnota ma sobie kupić”.  Jest to taka sama 

Wspólnota, jak każda inna. Pojęcie sakralne jest pojęciem bardzo szerokim”.  

 

Radna Bożena Rojewska  zwróciła uwagę na to, że w uzasadnieniu podano, iż 

Parafia przez 10 lat musi realizować cel zapisany w uchwale. Radna zapytała 

czy po tym okresie będzie mogła „zrobić z tym terenem co zechce”. Kolejne 

pytanie dotyczyło zapisu, że „miasto Katowice zastrzeże sobie prawo 

pierwokupu  oraz  prawo odkupu nieruchomości  na okres 5 lat od daty nabycia 

nieruchomości przez sprzedawcę”. Co oznacza ten zapis.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zapisy te wynikają z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

wprowadzone terminy, zarówno 10 – letni, jak i 5 letni są maksymalnymi 

terminami, jakimi można obwarować moment sprzedaży nieruchomości. Po 

stwierdzeniu, że realizowany jest inny cel niż zapisany, istnieje obowiązek 

uzupełnienia kwoty 99 % bonifikaty. Co do prawa odkupu, to jest ono wpisane 

w księdze wieczystej.  Zwrot nieruchomości następuje za kwotę, którą Parafia 

zapłaciła.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że w takim razie po 10 latach może być 

zastosowany inny cel. Radna zapytała co stanie się, jeżeli w 9 roku miasto 

stwierdzi, że cel nie został zrealizowany. Poprosiła także o wyjaśnienie  

zapisanego okresu 5 lat. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

wówczas następuje zwrot bonifikaty, czyli konieczne jest zapłacenie całej 

wartości nieruchomości. Jeżeli w okresie 5 lat, Parafia chciałaby nieruchomość 

sprzedać, to notariusz, przed przystąpieniem do zawarcia umowy przenoszącej 

własność, informuje o tym miasto, które  posiada prawo pierwokupu. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że jeżeli nabywca działki zwróci po 10 
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latach bonifikatę, to staje się właścicielem „za bonifikatę”, tymczasem może 

mieć ona wówczas inną wartość.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

byłoby to kupno za pełną wartość nieruchomości. Inną kwestią pozostaje czy po 

okresie 9 lat byłaby mowa o bonifikacie, czy też jej zwaloryzowanej wartości.  

Na dzień dzisiejszy jest to zbyt daleka perspektywa. Obecnie mamy do 

czynienie z nabyciem nieruchomości za wartość rynkową.  

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że z uzasadnienia wynika, iż Parafia 

zwróciła się z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości, jednocześnie 

informując o planach związanych z remontem kaplicy. W związku z tym, że 

kwota wnioskowanej bonifikaty jest znaczna w kontekście wartości 

nieruchomości, Radny zapytał o plany. Czy wiadomo, kiedy planowana 

inwestycja ma zostać zakończona oraz czy jest pewność, że w całości 

zachowane zostaną cele sakralne w kwestii przeznaczenia przedmiotowej 

nieruchomości.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty. Natomiast 

moment i warunki udzielenia tej bonifikaty znajdują się w kompetencji Pana 

Prezydenta. W chwili przygotowywania Zarządzenia Prezydenta o dokonaniu 

darowizny, Pan Prezydent zapewne o wymienione tu przez Pana Radnego 

zamierzenia i terminy zapyta. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że Parafia planuje „wyremontować  

i zaadaptować”, co wynika ze złożonego wniosku. Nie wiadomo natomiast czy 

dysponuje ona wystarczającymi środkami do przeprowadzenia tego zadania oraz 

terminu wykonania prac.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest tam dostęp do drogi. Działka jest 

bardzo wąska i przeznaczenie jej na inny, niż przewidziany wnioskiem cel 

byłoby bardzo trudne. Prezydent dodał, że „Parafia ma problem z kwestią 

pochówku. Wniosek służy temu celowi, gdyż takie było oświadczenie ze strony 

Wspólnoty”. Trudno jest kontrolować kondycję finansową Parafii, ale 

zważywszy na przeznaczenie przez Nią znacznych środków na obiekt, który de 

facto jest domem kultury, należy domniemywać, że takie środki są. Jeżeli takie 

dokumenty są potrzebne i nie będą naruszały poufności, to Prezydent 

zobowiązał się dostarczyć je Panu Radnemu Warzesze.  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o takie dokumenty, gdyż, jak stwierdził,  

mamy tu do czynienia z oświadczeniem złożonym w drodze postępowania 

administracyjnego. Można więc zapytać czy obiekt ten zostanie wybudowany,  

kiedy i nie wydaje się aby pytanie to było pozbawione podstaw.  
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Radny Marek Szczerbowski zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad, 

do czasu aż wspomniane dokumenty zostaną dostarczone.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał czy Parafia jest 

podmiotem uprawnionym do zwracania się z takim wnioskiem. Czy zgodnie  

z ustawą o stosunkach Państwo-Kościół nie musi być to wniosek podpisany 

przez ekonoma. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że  zostało to dokładnie sprawdzone. Nie 

wymaga takiego podpisu. Sprzedaż wymaga, ale dopiero po przekroczeniu 

określonej kwoty. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że wniosek Radnego Szczerbowskiego 

wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. Zgłosił 

wniosek przeciwny i wniósł o zamknięcie dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Marka 

Szczerbowskiego o zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad do czasu 

otrzymania stosownych dokumentów. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 10 

głosów „za”, 13 głosów sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/424/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

od ceny sprzedaży na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej 

Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Panewnickiej 63 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jastrzębiej 

( dz. nr 183/2 i 186/16).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-56/12  oraz projekt 

uchwały uwzględniający autopoprawkę wniesioną zgodnie  

z wnioskiem Komisji Budżetu z dnia 22.03.2012r. ( PU-56a/12).  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Stefan Gierlotka w kontekście poprzednich wypowiedzi, stwierdził, że 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096099.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333698124
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096194.pdf
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Poczętej spełnia wiele posług na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. 

opiekę nad chorymi, potrzebującymi, pomoc ludziom ubogim, chorym.  

Projekt uchwały ma na celu uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości.  

 

Radny Marek Szczerbowski  stwierdził, że szanuje pracę osób, które całe 

swoje życie poświęcają pomocy innym. W przypadku gdyby wspomagać 

finansowo wymienioną przez Radnego Gierlotkę działalność, nie zabierałby 

głosu. „Nad tym się pochylmy, a nie dyskutujmy na temat bonifikat dotyczących 

przekazywania nieruchomości”.  

 

Radny Stefan Gierlotka powtórzył, że działalność Zgromadzenia jest 

bezinteresowna. Projekt uchwały jedynie ma na celu uregulowanie stanu 

prawnego, gdyż na terenie nie należącym do nich znajduje się pomieszczenie 

klasztorne. 

 

Radny Adam Warzecha przypomniał, że „sprzedaż za 1 % to specyficzna 

forma darowania nieruchomości”. Nie tak dawno Rada Miasta podejmowała 

uchwałę w sprawie terenu pod Galerię Katowicką, terenu pod Bibliotekę 

Akademicką itd. Istnieje więc tego typu precedens. Wydaje się, że nie jest on 

przeznaczony li tylko dla organizacji religijnych. Powinniśmy się poruszać  

w granicach prawa. Radny nie sadzi aby tutaj do jakiegokolwiek naruszenia 

dochodziło. Dodał, że kwestie wyznawanego światopoglądu religijnego 

pozostawia poza obszarem tej dyskusji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przywołała ustawę o gospodarce 

nieruchomościami, która bardzo wyraźnie dzieli grupy upoważnione do 

stosowania wobec nich określonych bonifikat. Kościoły i związki wyznaniowe 

są zaliczane do grupy, dla której można zastosować 99 % bonifikatę przy 

sprzedaży. Rada Miasta takiej bonifikaty nieraz już udzielała. 

 

Radny Marek Chmieliński  stwierdził, że jest to uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości, a konkretnie gruntu. Takie roszczenie do tego gruntu „jest 

niezaprzeczalne”.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jeżeli ustawa stanowi „że może, to 

nie znaczy że musi… Jako Radny podczas głosowania nic nie musi, tylko może. 

Jeżeli ktoś chce uregulować stan prawny, to może udać się do Notariusza  

i to kupić … Będzie można przeznaczyć zaoszczędzone środki na inny cel 

społeczny”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
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/Uchwała nr XX/425/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

od ceny sprzedaży na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  

w Katowicach nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ścigały 9  

( dz. nr 101/7). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-57/12  oraz projekt 

uchwały uwzględniający autopoprawkę wniesioną zgodnie  

z wnioskiem Komisji Budżetu z dnia 22.03.2012r. ( PU-57a/12).  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał czy szkoła wyższa jest w stanie zrealizować 

zamierzony we wniosku cel i przeprowadzić inwestycję.   

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał dlaczego w tym 

przypadku bonifikata wynosi 80, a nie jak poprzednio 99 %. Ponadto zapytał 

dlaczego podejmujemy uchwałę, która jest wewnętrznie sprzeczna i nie daje 

możliwości realizacji, ponieważ w § 1 podano, iż „z przeznaczeniem na 

działalność oświatową i naukową, na cele nie związane z działalnością 

zarobkową”. Tymczasem jest to szkoła prywatna, która nie świadczy usług na 

zasadzie wolontariatu, tylko za czesne. Jej celem jest świadczenie działalności 

zarobkowej. W związku z tym bonifikata takiej szkole nie powinna być 

przyznana.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że umowa dzierżawy pomiędzy 

miastem Katowice a Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy  

w Katowicach została zawarta do 2021r. czyli do czasu, do kiedy szkoła posiada 

koncesję. Obecny budynek szkolny, według zamierzeń ma zostać 

zmodernizowany. W wyniku ekspertyz okazało się, że lepiej jest go wyburzyć  

i zbudować nowy. Szkoła posiada już gotowy projekt nowego budynku 

autorstwa Pana Tomasza Koniora wraz z planem zagospodarowania terenu 

uwzględniający drogę dojazdową i pożarową. Szkoła stara się o pozyskanie 

środków unijnych na współfinansowanie tej inwestycji. W związku  

z koniecznością poniesienia znacznych nakładów na nowy budynek, w trakcie 

trwania umowy dzierżawy, uczelnia zawnioskowała do miasta  o 99 % 

bonifikatę. W związku z tym, że uczelnia jest niepubliczna, miasto zgodziło się 

na przyznanie 80 % bonifikaty, która pokrywa do facto wartość terenu. Miasto 

posiada zastrzeżone prawo pierwokupu i odkupu w zależności od zawartych  

w ustawie o gospodarce nieruchomościami dat granicznych, czyli do 5 lat prawo 

odkupu, lub do 10 lat prawo pierwokupu. 

Celem jest „przeznaczenie na działalność oświatową i naukową,  na cele nie 

związane z działalnością zarobkową”. Założeniem jest przeznaczenie „na własne 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333705579
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096319.pdf
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cele oświatowe i naukowe, natomiast nie na podnajem”.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że z zapisu nie 

wynika, iż nie może podnajmować. Takie zastrzeżenie musiałoby zostać 

wpisane do warunków przy umowie sprzedaży. Należy zatem sądzić, że celem 

jest funkcjonowanie tej szkoły. „Szastamy bonifikatami, a potem mówimy, że 

na cele własne gminy, jakimi jest edukacja publiczna nie ma pieniędzy. Musimy 

likwidować szkoły, żeby zaoszczędzić?”.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

podczas przygotowywania projektu uchwały analizowano szczegółowo statut 

szkoły, także w kontekście celu przyznania temu podmiotowi bonifikaty. 

Wartość nieruchomości to 3 mln 200 tys. zł., przy czym wartość prawa 

użytkowania wieczystego to niespełna 1 mln 200 tys. Ponad 2 mln zł to składnik 

budowlany, który ma ulec wyburzeniu. Czyli tak naprawdę mówimy nie o 3 mln 

zł, tylko o 1 mln zł. Likwidacja składnika budowlanego o powierzchni 

użytkowej prawie 2 tys. 200 m kwadratowych stanowi dość spory koszt. 1 mln 

200 tys. zł to koszt rozbiórki i koszt za który ta nieruchomość ma zostać zbyta  

z zastosowaniem bonifikaty. Ostatecznie wychodzi ponad 600 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że martwią go dochody i wydatki budżetu 

gminy, a nie koszty podmiotów prywatnych.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał w jakiej formule prawnej wskazany podmiot 

jest zorganizowany. Czy nie warto by rozważyć rozwiązania, w którym miasto 

byłoby udziałowcem zamierzonego przedsięwzięcia.  

 

Radna Krystyna Siejna stwierdziła, ze miasto Katowice nie zamierza być 

udziałowcem w niepublicznej szkole.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał na jakim etapie jest ten projekt. Czy jest to już 

etap projektu budowlanego, czy też dopiero koncepcja architektoniczno-

urbanistyczna. Teren ten zlokalizowany jest w obszarze kwartału kultury miasta. 

Należy więc spodziewać się, że jego wartość będzie wzrastać. Czekając jeszcze 

kilka lat, miasto mogłoby więcej zarobić na tej nieruchomości.  

 

Radna Krystyna Siejna stwierdziła, że teren ten jest już obecnie objęty umową 

dzierżawy. Dostępność tej działki jest ograniczona z powodu braku dojazdu do 

drogi publicznej z jednej strony. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

uwiarygodnieniem faktycznych zamiarów inwestycyjnych szkoły jest fakt, iż 

szkoła dostrzega konieczność skomunikowania od ulicy Nadgórników  i w celu 

realizacji tego celu nabyła działki od osób fizycznych. 
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Radny Adam Warzecha zapytał o strukturę organizacyjną i własnościową 

szkoły wyższej. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

można ściągnąć statut Szkoły, ale w obecnej chwili wydaje się to bezcelowe. 

Był on przedmiotem analiz, także przez Wydział Prawny Urzędu Miasta, który 

stwierdził, że realizowana przez placówkę działalność jest zgodna z zapisami 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Gdyby zdarzyła się zła interpretacja 

prawna, to jeszcze notariusz zobowiązany jest sprawdzić, czy jest podstawa 

prawna do dokonania takiego zbycia. Poprawność  prawna czynności jest więc 

na wielu etapach analizowana. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że wśród podpisów złożonych na projekcie 

uchwały brak jest kontrasygnaty służb finansowych. Jest to podmiot prywatny. 

Można więc mówić o przypadku udzielania pomocy publicznej i to 

przekraczającej kwotę pomocy de minimis. Radny zapytał czy przeprowadzono 

w tym temacie postępowanie.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

Rada Miasta wyraża wolę udzielenia bonifikaty, natomiast całą 

odpowiedzialność za przeprowadzenie tej transakcji, uzyskanie kontrasygnat 

złoży Pani Skarbnik w momencie przygotowania  Zarządzenia Prezydenta.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli Rada Miasta rozpoczyna proces, to 

powinna mieć pełną wiedzę o konsekwencjach swojej decyzji, a przynajmniej  

z jakim podmiotem mamy tutaj do czynienia.   

 

Radny Adam Warzecha w związku z wątpliwościami złożył wniosek o zdjęcie 

punktu z porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie wniosek Radnego Adama 

Warzechy o zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego 

składu Rady, w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 11 głosów sprzeciwu i 1 

głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 12 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/426/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096390.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333705847
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096485.pdf
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-58/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/427/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2011r.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-59/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/428/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych” za 2011 rok .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-60/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/429/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- 

Katowice bez barier”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-65/12. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333705909
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096575.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334058587
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096647.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333705964
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096715.pdf
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Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/430/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2011-2015” za 2011 rok ( PU-66/12).  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-66/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/431/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania  

z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 roku.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-67/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/432/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Nikoli Tesli”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-68/12. 

Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/433/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706040
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096798.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706215
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096906.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706266
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333096979.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706360
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333097056.pdf
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Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Bażantów”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-69/12. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie. 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/434/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-70/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/435/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Pola na 

rzecz Województwa  Śląskiego .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-71/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/436/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych i 9 lokali użytkowych – 

garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w 

użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-72/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706423
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333097155.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334045985
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333097324.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706674
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333097410.pdf
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/437/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych 

w Katowicach na kadencję 2012-2015.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-73/12. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 8 marca 2012r. wpłynęło do 

BRM pismo Pani Prezes Sądu Okresowego w Katowicach z wnioskiem  

o przeprowadzenie  wyborów uzupełniających  ławników na kadencję 2012-

2015: do Sądu Okręgowego w Katowicach - 2 ławników do orzekania  

w sprawach rodzinnych i do Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w 

Katowicach – 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. .  

W związku z tym, że w poprzednim składzie Zespołu dla zaopiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach 

oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2012-2015 pojawił się 

wakat po obecnej Posłance na Sejm RP Pani Ewie Kołodziej konieczne jest 

uzupełnienie składu Zespołu. 

 

Do składu Zespołu Prowadzący obrady zaproponował Panią Radną Barbarę 

Wnęk.  

Radna wyraziła zgodę na pracę w Zespole. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/438/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice.  
 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-74/12. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radna Daria Kosmala przypomniała, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, bazując na informacji przedstawionej przez miasto 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706742
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333097488.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706837
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098149.pdf
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i po wysłuchaniu wyjaśnień strony prezydenckiej, wierząc, że przedstawione 

informacje są rzetelne i przedstawione zgodnie ze stanem faktycznym. 

Tymczasem w ostatnich dniach napływają głosy rodziców mówiące o tym,  

że szkoły nie są przygotowane na przyjcie 5-cio, 6-cio latków. W związku z tym 

Radna poprosiła o wyjaśnienia w tej kwestii. Zapytała także dlaczego rodziców 

najbardziej zainteresowanych zmianami informuje się o nich „na chwilę” przed 

zmianą sieci szkół i uruchomieniem procesu rekrutacji. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że projekt uchwały stanowi  

o ustaleniu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice. W ubiegłej 

kadencji Sejmu RP Pani Minister Hall przygotowała projekt obowiązku 

szkolnego dla dzieci 6-cio letnich. Równolegle z tym projektem przygotowała 

program dostosowawczy szkół do przyjęcia takich dzieci. Program ten nazywał 

się „Radosna szkoła”. W jego ramach szkoły mogły aplikować o środki rządowe 

i miejskie w celu przygotowania programu związanego  

z dostosowaniem sal oraz placów do zabaw. Szkoły w Katowicach mając 

obowiązek przyjęcia dzieci 6-cio letnich, w ramach obowiązku szkolnego, 

aplikowały o takie środki i w przedstawionym projekcie uchwały zostały 

wpisane jako te, które skorzystały z wymienionego programu i wybudowały na 

swoim terenie albo sale do zabaw, albo pomieszczenia zewnętrzne np. place 

zabaw. Tym samym zrealizowały program, który dostosowywał przyjęcie dzieci 

6-cio letnich do szkół. W związku z tym, że pod koniec kadencji poprzedniego 

Sejmu RP, program objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-cio letnich został 

przesunięty w czasie do roku 2014, nie ma obecnie obowiązku rozpoczęcia 

nauki w szkole przez sześciolatków. W związku z tym, że część rodziców 

chciałaby posłać swoje dzieci albo do oddziału przedszkolnego  

w szkołach, albo do edukacji szkolnej w wieku 6-ciu lat, miasto przygotowało 

ofertę szkół przygotowanych na przyjęcie takich dzieci. Pani Wiceprezydent 

dodała, że nabór jeszcze się nie rozpoczął. Rodzice mogą więc dziecko zapisać 

do pierwszej klasy lub do oddziału zerowego w szkołach. Wybór należy do nich. 

Istotnym argumentem przy dokonywaniu wyboru jest to, że oddział 

przedszkolny w szkole jest nieodpłatny, bez względu na liczbę godzin 

spędzonych przez dziecko w szkole, z zapewnioną pełną opieką, natomiast 

oddział przedszkolny wymaga odpłatności ustalonej w stosownej uchwale Rady 

Miasta.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przygotowana uchwała powoduje, że 

miasto likwiduje oddziały 5-cio i 6-cio latków w przedszkolach, czy też, że będą 

one zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprzeczyła i stwierdziła, że nie likwidujemy 

tylko ustalamy sieć. Rozszerzamy ofertę dla 6-cio latków o te szkoły, które 

zostały dla nich przystosowane.  
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Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał czy w przedszkolach 

pozostaną oddziały dla 5-cio i 6-cio latków, czy też zostaną przeniesione do 

szkół i w związku z tym w ofercie związanej z naborem do przedszkoli nie 

będzie dla nich miejsc. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że oferta  naborowa będzie. To od 

rodziców będzie zależało czy dziecko zapiszą do szkoły, czy też do przedszkola.  

 

Przewodniczący Rady powtórzył, że w tych przedszkolach także będzie nabór. 

Zwiększamy więc wydatki z budżetu miasta. Powtórzył, że rodzic będzie mógł 

wybrać.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wydatki z budżetu miasta 

zwiększylibyśmy wówczas gdyby nam nagle „przybyło 500 dzieci”. Są szkoły, 

które mają dwa oddziały przedszkolne. 

 

Prowadzący obrady stwierdził, że nie wierzy w to, iż rodzice protestują  

z powodu zbyt dużego wyboru. Zapewne protestują dlatego, gdyż im się ten 

wybór ogranicza i decyduje za nich, tzn., że zamiast do przedszkola muszą 

posłać dziecko do szkoły.    

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  stwierdziła, że decyzja Ministerstwa 

Edukacji Narodowej o przesunięciu obowiązku szkolnego dla dziecka 6-cio 

letniego na 2014r. nie zdjęła obowiązku przedszkolnego dla dziecka 5-cio 

letniego. De facto mamy obecnie dwa roczniki dzieci w obowiązku, czyli 100 % 

dzieci 6-cio letnich i 100% dzieci 5-cio letnich objętych obowiązkiem 

uczestniczenia w przygotowaniu przedszkolnym. W ubiegłym roku miasto 

przeprowadziło nabór do przedszkoli bez dokonywania zmiany sieci szkół. Po 

licznych protestach władze miasta wycofały się z tego pomysłu. Część rodziców 

była tym oburzona. Rodzice bowiem mają prawo posłać 6-cio letnie dziecko 

albo do przedszkola, albo do szkoły z oddziałem przedszkolnym. Rozszerzenie 

sieci daje im taki wybór.  

 

Przewodniczący Rady powtórzył, że cieszy, iż każdy kto chce będzie mógł 

zgłosić swoje dziecko albo do szkoły albo do oddziału przedszkolnego. 

Stwierdził, że program „Radosna szkoła” dotyczy klas 1-3, a nie wychowania 

przedszkolnego. „Czy wybudowanie placu zabaw albo sali szkolnej załatwia 

problem”. Dziecko przedszkole nie może się mieszać z tłumem np. 12-latków. 

Czy prawdą jest, że zajęcia w szkole będą się odbywały przez 5 godzin,  

a później dzieci mogą przebywać w świetlicy ogólnodostępnej, z wszystkimi 

innymi dziećmi, w tym dużo starszymi i z jednym wychowawcą.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprosiła do Szkoły Podstawowej nr 27,  
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w której uruchomiono oddziały „O”, dla 6-cio latków jako oddziały 

przedszkolne. Można zobaczyć jak wyglądają  tam sale, kąciki do odpoczynku, 

osobna  świetlica dla dzieci. Program „Radosna szkoła” został przygotowany, 

gdyż dzieci 6-cio letnie miały przyjść do I - szej klasy. Był to program 

przeznaczony dla tych właśnie dzieci. Wprowadzał nieco inne standardy w 

szkole, szczególnie w sali lekcyjnej, z obecnym kącikiem do zabawy, kącikiem 

do odpoczynku oraz kącikiem do nauki.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ma nadzieję, iż tak jest w każdej szkole,  

a nie tylko tej jednej, wskazanej przez Panią Prezydent.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w ubiegłym roku miasto 

włączyło do tego programu dwie szkoły, obecnie 12. Systematycznie i rozsądnie 

się to zmienia.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że jest bardzo zadowolona  

z przebiegu dyskusji. Rodzice mieli obawy, czy oddziały przedszkolne  

w szkołach są dostosowane dla dzieci 6-cio letnich oraz czy rodzice będą mieli 

wybór. Z wypowiedzi Pani Prezydent wynika, iż rodzice nie powinni mieć 

obaw.  

 

Radna Barbara Wnęk reasumując wszystkie wypowiedzi, stwierdziła, że 

Radni w ostatniej chwili otrzymali informację o zmianie sieci publicznych 

przedszkoli, gdyż rekrutacja rusza już w kwietniu. Niektóre miasta zakończyły 

ją już, np. Kraków, który zakończył ją w lutym br. Katowice są dopiero na 

etapie ustalania tej kwestii.  Gdyby taki projekt uchwały został przygotowany  

w grudniu ubiegłego roku, byłby czas na rozmowy z rodzicami, uspokojenie 

emocji, sprawdzenie stopnia przygotowania placówek, tymczasem 

przedstawiono to zbyt późno. Projekt uchwały został przyjęty na posiedzeniu 

Komisji Edukacji z tego względu, że strona prezydencka zapewniała Radnych  

o dobrym przygotowaniu placówek. Nie było wówczas podstaw do „mówienia 

nie”. Dopiero w tym tygodniu, zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół 

dowiedzieli się o przygotowanej przez miasto sieci przedszkoli. Wiele 

wątpliwości budzi wciąż przygotowanie tych placówek. Pani Prezydent 

zapewnia, że dzieci 6-cio letnie będą mogły pozostać w przedszkolach, 

tymczasem z rozmów z dyrektorami wynika, iż jeżeli dzieci z tego rocznika 

zostaną przeniesione do szkoły, to nie będzie dla nich naboru do przedszkola. 

Radna zapytała czy dzieci 5-cio letnie także zostaną przeniesione. Chciała 

wiedzieć jak w związku z tym zwiększą się wydatki budżetowe miasta. Radna 

dodała, że rodzice mają także obawy czy takie małe dzieci mentalnie są już 

przygotowane do zaadoptowania się w szkole, o kwestię wydawanie im 

posiłków oraz to, w jaki sposób będzie organizowany dla nich czas wolny.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poprosiła aby nie używać sformułowania, że  
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„dzieci  będą przeniesione”. Miasto stwarza warunki, w których oddział 

przygotowania szkolnego może powstać. Sieć zaprezentowana w projekcie 

uchwały to oferta, w której oddziały takie mogą powstać dla dzieci 5-cio i 6-cio 

letnich w budynku szkoły. Jeżeli zgłosi się odpowiednia grupa, bądź do szkoły, 

bądź do przedszkola, to taki oddział zostanie utworzony. Jest to sprawa 

porządkująca, bowiem w szkołach mamy obecnie niską zmianowość, czyli są 

tam wolne pomieszczenia, natomiast w przedszkolach mamy wciąż  obowiązek 

przedszkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Obecnie jest  „dość dobre 

obłożenie dla dzieci 4 i 3 –letnich, ale jeżeli obowiązek przedszkolny dla dzieci 

5-cio i 6-cio letnich będziemy realizować tylko w przedszkolach, to będą  

niewielkie grupy dzieci 4 i 3-letnich w tych samych przedszkolach”. Stąd wola 

zorganizowania możliwości realizacji obowiązku przedszkolnego także  

w szkołach wskazanych w projekcie uchwały. Wszystkie obowiązki związane  

z odpoczynkiem, jak i posiłkami będą takie jak w szkole. Umożliwiamy 

rodzicom posłanie dziecka 6-cio letniego do oddziału przedszkolnego w szkole, 

jak i do oddziału szkolnego w klasie I-szej. W ten sposób zwalniamy miejsca  

w przedszkolach dla dzieci 3 i 4 letnich. 

 

Przewodniczący Rady poddał w wątpliwość zapewnienie, że „będzie miejsce 

dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich w przedszkolach”.  

 

Radny Jerzy Forajter zauważył, że na dzisiejszej sesji rozpatrujemy problem 

od strony dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Radny przyznał, że rzeczywiście można 

było podjąć tę dyskusję kilka miesięcy wcześniej, jednak za miesiąc, dwa, 

„staniemy wobec rodziców dzieci, które nie dostały się do przedszkola. Taką 

samą sytuację mieliśmy rok temu, a za trzy miesiące staniemy wobec rodziców, 

których dzieci nie dostały się do żłobka”. Rozwiązanie, które proponuje Pani 

Prezydent umożliwia z jednej strony zapewnienie pełnej opieki przedszkolnej, 

czyli spełnienie wszystkich wymagań dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich  

w oddziałach na terenie szkół, a z drugiej strony daje możliwość wyboru  

i posłania dziecka także do przedszkola.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała  o ile takie działania zwiększą wydatki  

w budżecie miasta. Stwierdziła, że Pani Prezydent zapewniała w toku dyskusji, 

iż w każdym przedszkolu będzie zapewnione przyjęcie 5-cio i 6-cio latków. 

Tymczasem istnieją wątpliwość, co do możliwości dokonania takiego 

swobodnego wyboru przez rodziców.  

Wydaje się, że rodzice częściej dokonają wyboru przedszkola, niż szkoły, gdyż 

jak wskazuje praktyka, w jednym z przykładowych przedszkoli, w grupie 25 

osobowej, rodzice tylko jednego dziecka zdecydowali się posłać je do oddziału  

w szkole. Co do zwolnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 i 4-letnich, 

Radna zapytała ile w ubiegłym roku dzieci nie zostało przyjętych do przedszkoli 

na terenie miasta Katowice. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna powtórzyła, że rodzice będą mieli wybór.  

Przypomniała, że w ubiegłym roku miasto chciało utworzyć w szkole przy ul. 

Ordona oddział „O”, kosztem przedszkola znajdującego się także przy ul. 

Ordona. Ostatecznie przywrócono możliwość utworzenia oddziału 

przedszkolnego w przedszkolu, likwidując jednocześnie oddział przedszkolny  

w szkole. Oczywiste jest, że nie zostanie otwarty oddział czy to w szkole, czy 

też w przedszkolu dla np. 5 dzieci. Musi być zgłoszonych 20 dzieci. Jest to wola 

rodziców, gdyż w momencie zgłoszenia takiej liczby dzieci, to oni wybierają 

gdzie zapiszą swoje dziecko. Co do kosztów, Pani Prezydent jest w stanie 

powiedzieć o nich dopiero po dokonaniu naboru. W ubiegłym roku pozostało 

141 miejsc wolnych w przedszkolach. Dla racjonalizacji wydatków 

przyjmowano później dzieci spoza miasta Katowice. Obecnie mamy 70 wolnych 

miejsc, czyli dwa oddziały, ale w określonej lokalizacji.  

 

Radny Marek Chmieliński  podziękował Pani Prezydent za poszerzenie oferty 

dla dzieci 5-cio i 6-cio latków. Przypomniał, że w poprzednim roku do 

przedszkola nr 72 w Murckach nie zostały przyjęte wszystkie chętne dzieci  

w wieku 3 i 4 lat.  Niedogodności z roku poprzedniego zostały więc w tym roku 

usunięte.  

 

Radny Jerzy Forajter podał przykład, że w Giszowcu w ubiegłym roku 

zabrakło 60 miejsc dla dzieci 3 i 4 – letnich. Stąd może wprowadzać w błąd 

informacja, iż pozostało w mieście 141 miejsc wolnych w przedszkolach. 

Zasadą jest posiadać to przedszkole „na miejscu”. Tymczasem miejsca wolne są 

np. w innej dzielnicy, gdzie dziecko trzeba dowozić. Jeżeli oddziały 

przedszkolne powstają blisko miejsca zamieszkania, w dzielnicy, przy szkołach, 

to rodzice powinni to przyjąć z ulgą. Radny popiera w związku z tym 

zaproponowany projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że należałoby zapytać dlaczego takie wolne 

miejsca są w przedszkolach, gdzie są i ilu rodziców nie chcąc jeździć na druki 

koniec miasta wysłało w związku z tym dzieci do przedszkoli prywatnych, 

ponosząc z tego tytułu określone koszty.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała czym kierowało się miasto przy wyborze 

określonych projektem uchwały szkół do stworzenia właśnie w nich oddziałów 

przedszkolnych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że są to szkoły, które mają 

zorganizowane w ramach projektu „Radosna szkoła” sale do zabaw, bądź place 

do zabaw, czyli miejsca, które dla 6-cio latków są wymagane stosowną ustawą. 

 

Radna Daria Kosmala zapytała jak wygląda kwestia przystosowania bloku 

sanitarnego dla najmłodszych dzieci w szkołach.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, ze do oddziałów przedszkolnych 

przyjdzie dziecko 6-cio letnie. Rozwój fizyczny takiego dziecka niewiele różni 

się od dziecka 7-letniego, dla którego dostosowano sanitariaty w szkołach.  

W razie potrzeby, np. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3, podwyższono 

już wysokość podłogi dla potrzeb młodszych dzieci. Jest to jednak indywidualna 

decyzja dyrektorów szkół.   

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że od lat borykamy się  z problemami 

oświatowymi i miejscami przyjęć w placówkach szkolnych, czy też 

przedszkolnych. Przywołał przykład Szkoły Podstawowej nr 12, która wydaje 

się być nieprzystosowana dla potrzeb dzieci 6-cio letnich. Potwierdzają to często 

sami dyrektorzy szkół. „Bazujmy więc na faktach, a nie na uogólnieniach”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyraziła zdumienie, gdyż w kompleksie 

wspomnianej Szkoły mieści się przedszkole nr 55.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz wyjaśnił, że to nie jest jeden budynek, tylko dwa 

różne, połączone jedynie przewiązką.  

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania zgłoszeń ze strony Radnych, poddał 

pod głosowanie złożony wniosek o udzielenie głosu Pani K C  

i Panu P R. 

Rada Miasta Katowice udzieliła głosu wspomnianym Rodzicom w wyniku 

głosowania: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „:wstrzymujący się”.   

 

Pani K C zapytała czy rodzice mają prawo wyboru.  

Z uzasadnienia projektu wynika, że „utworzenie w szkołach podstawowych 

oddziałów obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego spowoduje 

przesunięcie ich do oddziałów przedszkolnych”. „Mamy wybór, czy nie mamy 

wyboru”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, „że nie jest uprawniona do 

udzielania odpowiedzi na takie pytania, a Państwo nie są upoważnieni do ich 

zadawania”.  

 

Przewodniczący Rady w imieniu rodziców zadał pytanie czy rodzice mają 

wybór, czy nie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna ponownie zapewniła, że to rodzic zdecyduje 

gdzie pośle swoje dziecko.  

 

Pani K C zapytała jaki jest sens tworzenia oddziałów przedszkolnych. Pani 

zauważyła, że w przedszkolu, do którego chodzi Jej dziecko, zaledwie jedna 



C 
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matka zgłosiła takie zapotrzebowanie. Zapytała w takim razie czy dla niego 

zostanie utworzony taki oddział przedszkolny w szkole. Pozostali rodzice nie 

chcą posyłać dzieci do oddziałów w szkołach. „Wybudowanie placu zabaw i sali 

zabaw dla dzieci nie załatwia problemu. Są jeszcze sanitariaty. Proszę nie 

mówić, że rozwój dziecka 5-cio i 6-cio letniego jest takie samo jak 7 czy 8-

latka”. Pani dodała, że istnieje jeszcze problem poruszania się dzieci po 

korytarzach szkolnych. Dyrektorzy z jednaj strony zgłaszają szkoły do przyjęcia 

dzieci w ramach oddziałów szkolnych,  

z drugiej wydają zalecenia zakazujące najmłodszym dzieciom poruszania się po 

korytarzach szkolnych. „Na jakiej zasadzie szkoły te zostały wyznaczone”. Pani 

zapytała czy rodzice mogą zapisywać dzieci 6-cio letnie do przedszkoli.  

 

Przewodniczący Rady powtórzył po Pani Prezydent, że wszyscy rodzice 5-cio i 

6-cio latków, którzy zechcą swoje dzieci zapisać do przedszkola mogą to zrobić.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapytała co stałoby się gdyby Pani Minister 

Hall nie przedłużyła obowiązku szkolnego do roku 2014.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że czym innym jest 

jednak obowiązek szkolny dla 6-cio latków, a czym innym jest edukacja 

przedszkolna. Powinniśmy zapewnić 100 % dzieci możliwość korzystania  

z publicznej edukacji przedszkolnej, tak jak dzieje się to w bardziej 

rozwiniętych krajach unijnych, takich jak kraje skandynawskie, Francja, 

Niemcy. Jest to tam zadanie własne realizowane przez samorządy. W Polsce jest 

to gdzieś „pomiędzy zadaniem własnym samorządów, a zadaniem państwa”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że Katowice mają wyższy 

wskaźnik w zapewnianiu miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat niż 

w Unii Europejskiej. Jest to : 100 % dla 6-cio latków, 100 % dla 5-cio latków, 

ponad 80 % dla 4-latków  i  50 % dla 3- latków.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że są to miejsca nie tylko w publicznych ale 

także w prywatnych przedszkolach. 

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 13 głosach „za”, 11 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XX/439/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 14.00 ogłoszono przerwę w obradach sesji. 

O godz. 14.20 wznowiono obrady.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333706940
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098363.pdf
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Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ubiegania się o tytuł 

Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2015 roku przez Miasto Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-79/12. 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Rady zauważył, że o godz. 10.00 w dniu dzisiejszym zwołana 

została konferencja prasowa w tej sprawie. Zapytał do czego potrzebna jest  

w takim razie uchwała Rady Miasta.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że na realizację  projektu jakim 

są starania miasta o tytuł „Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015”, Rada Miasta 

przeznaczyła już środki finansowe. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt na tej sali nie kwestionuje  sensu 

udziału w tym wyścigu. Jednak jeżeli w tym samym dniu przygotowuje się 

projekt uchwały i zwołuje  konferencję prasową o jego starcie, to jest to „pewna 

niezręczność”. Można było zwołać tę konferencje jutro. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w konferencji biorą udział 

goście z zagranicy. Termin dzisiejszy był dogodny dla wszystkich zgłoszonych 

osób. Wiceprezydent poprosiła o zrozumienie sprawy.  

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/440/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach za 2011 rok.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-80/12. 

Komisja Polityki Społecznej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/441/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie 

Alei Korfantego w Katowicach .  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333707109
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098555.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1333707249
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098640.pdf
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-81/12 wraz z 

autopoprawką. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynął  

wniosek „Millenium Rondo” o usunięcie z porządku obrad XX sesji Rady 

Miasta Katowice, wyznaczonej na dzień 28 marca 2012r. punktu nr 35 

dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego  

w Katowicach ( PU-81/12).  

Wprawdzie podmiot trzeci nie ma uprawnień do składania wniosków o zmianę 

w porządku obrad sesji, jednakże Prowadzący obrady z ostrożności zapytał Pana 

Prezydenta, który zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem, czy poruszone  

w nim kwestie są na tyle istotne, że powodowałyby konieczność przerwania 

procedowania nad złożonym projektem.  

Do projektu uchwały wpłynęły uwagi zawarte w zał. nr 2 do projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że Prezydent Miasta Katowice 

podtrzymuje stanowisko zawarte w projekcie uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek przedstawiła projekt uchwały. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

rejonie Alei Korfantego w Katowicach został opracowany zgodnie z uchwałą nr 

XXI/679/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia w/w planu, która została zmieniona uchwałą nr 

XLI/843/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Korfantego w 

Katowicach. 

W rozwiązaniach planu przyjęto Aleję Korfantego jako zasadniczy element 

struktury  organizujący  i krystalizujący przestrzeń ścisłego Centrum Miasta, 

który łączy kompozycyjnie i funkcjonalnie dwie węzłowe przestrzenie: Rynek i 

Rondo oraz dwie rozcięte części miasta: wschodnią z Uniwersytetem Śląskim       

i zachodnią w rejonie ul Sokolskiej. Obszar ten poprzez program funkcjonalny i 

atrakcyjną przestrzeń publiczną może zyskać nowe, wielowątkowe oblicze. 

Plan zakłada  przywrócenie  Alei Korfantego dawnej lokalizacji i skali, 

wprowadzając zabudowę jej zachodniej strony jako zabudowę pierzejową. 

Wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, promenady z najlepszymi sklepami, 

zielenią i małą architekturą pozwoli na wykształcenie „salonu miasta”, który 

poprzez system przestrzeni ogólnodostępnych rozciągać się będzie do Rynku. 

Niezależnie, od głównego otwartego ciągu kompozycyjnego Alei, powstanie  

wewnątrz kwartałów zabudowy drugi ciąg pieszy o bardziej kameralnym 

charakterze. Zostanie on wykształcony  jako system ogólnodostępnych atrium, 
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placyków oraz ciągów pieszych w poziomie terenu, łączących schody 

wyprowadzające ruch pieszy z Ronda z placem w rejonie Muzeum Śląskiego  

i sztucznej Rawy.  

W celu uzyskania zróżnicowanego programu użytkowego oraz atrakcyjnej 

architektury składającej się z różnorodnych propozycji architektonicznych, 

plan pozostawia twórczej inwencji architektów szczegółowe rozwiązania 

architektoniczno – urbanistyczne, wprowadzając jednak  ustalenia dotyczące 

założeń urbanistycznych takich jak: proporcje, wielkość i wysokość zabudowy 

oraz zastosowanie wysokiej jakości  materiałów.   

Rozwiązania projektu planu, kładą nacisk na ożywienie Al. Korfantego jako 

głównego powiązania pieszego pomiędzy Halą Widowiskowo - Sportowa 

„Spodek” a Rynkiem, przy jednoczesnym wprowadzeniu poprzecznych 

powiązań pieszych, które mają umożliwić łatwy i bezpośredni kontakt z 

terenami rekreacyjnymi w rejonie Rawy - celem stworzenia wielowymiarowej, 

wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta, o wzajemnie przenikających się 

powiązaniach. Projekt wprowadza także szereg ustaleń zapewniających 

wykreowanie przestrzeni ogólnodostępnych, wewnątrz poszczególnych terenów, 

połączonych ze sobą ciągami pieszymi równolegle do Al. Korfantego. 

Kształtowanie przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych w obszarze planu 

uwzględnia ich wzajemne powiązania i integrację w strefie śródmiejskiej.  

Linie zabudowy wzdłuż Al. Korfantego wyznaczono kierując się wytycznymi z 

pracy konkursowej, zgodnie z którymi zabudowa od strony Al. Korfantego 

powinna być ukształtowana w formie zabudowy pierzejowej. W celu 

zróżnicowania pierzei wprowadzono trzy rodzaje linii zabudowy, w zależności 

od kondygnacji i istniejącego zainwestowania. Takie ukształtowanie linii 

zabudowy pozwala także na wykształcenie „podcieni” od strony Al. Korfantego 

na wysokości dwóch pierwszych kondygnacji usługowych. Plan zakłada także 

możliwość połączenia zabudowy w wyższych kondygnacjach, pomiędzy 

terenami, poprzez nadbudowę poprzecznych ciągów pieszo - jezdnych.  

Ustalenia planu, w szczegółowy sposób określają minimalne i maksymalne 

wysokości budynków dla poszczególnych terenów – począwszy od terenu U, 

który przewiduje zabudowę o wysokości nawiązującej do wysokości 

historycznej zabudowy centrum miasta (wyznacznikiem jest „Muzeum 

Śląskie”), poprzez tereny 3UM i 2UM, dla których ustalono wysokości 

nawiązujące do sąsiadującej zabudowy wysokiej (budynków mieszkalnych -

„Ślizgowiec”, „Superjednostka”) aż do terenu 1UM, gdzie możliwa jest 

lokalizacja dominanty wysokościowej w rejonie Ronda. Taki sposób 

kształtowania wysokiej zabudowy pozwoli uzyskać „paraboliczne” narastanie 

zabudowy, której kulminacja następuje bezpośrednio przy Drogowej Trasie 

Średnicowej – czyli w rejonie koncentracji zabudowy wysokiej i wysokościowej 

w Katowicach. Analiza przestrzenna rozkładu wysokich budynków w centrum 

miasta wskazuje, że właśnie w pasie wzdłuż DTŚ zlokalizowane są obiekty 

wysokie, wobec czego dopuszczenie w rejonie Ronda możliwości lokalizacji 

obiektu lub obiektów wysokościowych stanowi kontynuację przestrzenną. Za 
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wyjątkiem „strefy lokalizacji dominanty”, ustalenia planu ograniczają wysokość 

nowej zabudowy tak, aby nie była ona większa niż sąsiednie budynki. 

Lokalizacja dominanty wysokościowej przybliżona została do Ronda celem 

ograniczenia przesłaniania „Superjednostki”. Stanowi ona nawiązanie do 

obiektu wysokościowego jaki ma zostać zrealizowany obok „Spodka” (w 

miejscu obecnego budynku wysokościowego „DOKP” ) – oba budynki 

położone po przeciwnych stronach Ronda. 

Natomiast na zaproponowany w planie sposób zagospodarowania rejonu 

zakrytego koryta Rawy miały  wpływ  badania  przeprowadzone w  lutym 

2010r. wśród mieszkańców Katowic.  Mieszkańcy wybrali wariant, w którym 

koryto Rawy pozostanie zakryte, natomiast na powierzchni terenu powinna 

zostać zaznaczona „sztuczna Rawa”.  

Procedura formalno – prawna sporządzenia planu została  przeprowadzona  

zgodnie  z  art. 17 ustawy  z  dnia  27  marca   2003r. o  planowaniu  i  

zagospodarowaniu   przestrzennym  (Dz. U.  Nr 80,   poz.717 z późn. zm.). 

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz.1227) przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał 

opinie i uzgodnienia zgodnie  z art. 17 pkt. 6 i 7 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt w/w planu miejscowego w trybie art. 54, 57 i 58 ustawy udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskał opinie  

i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - 

pismo Nr WOOŚ.410.188.2011.RK1 z dnia 28.07.2011r. i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - pismo nr 

NS/NZ/522/18/11 z dnia 15 lipca 2011r. 

Miejska  Komisja  Urbanistyczno – Architektoniczna  opiniowała projekt 

dwukrotnie: 

-  na posiedzeniu w dniu 14.06.2011r. – po zapoznaniu się z projektem planu  

i przeprowadzonej dyskusji  zaopiniowała projekt pozytywnie ( z uwagami, 

które zostały uwzględnione) i wnosząc o  ponowne przedłożenie do opiniowania 

projektu planu po zmianach wynikających z opiniowania i uzgadniania (przed 

wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu), 

- na posiedzeniu w dniu 13.10.2011r. - po zapoznaniu się z projektem 

miejscowego planu i przeprowadzonej dyskusji zaopiniowała projekt 

pozytywnie wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione.  

Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym po przeprowadzeniu 

uzgodnień, projekt planu wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko został 

wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 5 grudnia 2011r. do 4 stycznia 

2012r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 

rozwiązaniami odbyła się w 15 grudnia 2011r.. W obligatoryjnym terminie tj. do 
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dnia 18 stycznia 2012r. wpłynęło pięć pism zawierających 13 uwag do projektu 

planu. W wyniku rozpatrzenia 4 uwagi zostały  

w części uwzględnione i w części nie uwzględnione, natomiast 9 uwag nie 

zostało uwzględnionych.  

Lista nieuwzględnionych uwag złożonych podczas wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu oraz sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, stanowią załączniki do uchwały.  

Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

rejonie Alei Korfantego w Katowicach, uwzględnia ustalenia obowiązującego 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta 

Katowice ” uchwalonego uchwałą  nr  XLV/420/97  Rady  Miejskiej  Katowic  z  

dnia  25 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. 

Projekt  miejscowego planu w szczególności uwzględnia cel określony w 

zmianie Studium (uchwała nr XXIX/641/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 

sierpnia 2008r) określony,  między innymi, jako utrzymanie strefy 

zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności, głównego centrum 

usługowego o znaczeniu ogólnomiejskim, obszaru strategicznego „Centrum”, 

śródmiejskiej strefy dominacji przestrzeni o charakterze metropolitalnym  

i wielkomiejskim.  

 

Radny Tomasz Godziek przywołał uwagę, która nie została w projekcie 

uchwały uwzględniona. Dotyczy ona nakazu usytuowania miejsc parkingowych 

dla rowerów. Uzasadnieniem jej nieuwzględnienia jest, że „uznano to za 

niewłaściwe ze względu na potrzebę wykreowania reprezentacyjnych 

przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

w sposób nadający jej reprezentacyjny charakter”. Radny stwierdził, że 

sprzeciwia się takim zapisom, gdyż pokazują one niewłaściwe podejście miasta 

do spraw rowerzystów.  

W Strategii Miasta Katowice  2020 nie ma „nic o rowerach”. Jest to sprawa  

o której miasto nie chce rozmawiać. Rower pojawia się tylko w kierunku 

strategicznym „Jakość życia”, jako „Eksponowanie wartości przyrodniczo-

krajobrazowych miasta poprzez system ścieżek rekreacyjnych, spacerowych  

i rowerowych”. We wskaźnikach jest z kolei tylko w kierunku strategicznym 

„Centrum” – „Liczba stref stale wyznaczonych ruchu pieszego i rowerowego” 

oraz „Liczba strzeżonych parkingów rowerowych”. Miasto zachęca  do jazdy na 

rowerze. Remontuje ścieżki rowerowe jednak nie są one ujęte w szerszym 

programie polityki transportowej miasta. Taka polityka realizowana jest już we 

Wrocławiu czy Krakowie.  Radny zwrócił się z wnioskiem o stworzenie 

Miejskiej Polityki Rowerowej miasta w celu: ograniczenia kosztów 

zewnętrznych transportu ( ograniczenie wzrostu emisji spalin, zajęcia 

przestrzeni w mieście przez transport itp.), poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, poprawę jakości systemu transportowego miasta, poprawę 
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mobilności wszystkich grup społecznych itd., promocję turystyki, czynnej 

rekreacji itd. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że granice konkursu rozpisanego na 

zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta, który z powodu decyzji sądu 

nigdy nie został zrealizowany, były znacznie szersze, podobnie jak pierwsza 

uchwała dotycząca zagospodarowania centralnego fragmentu miasta. To co 

obecnie zostało zaproponowane „nie mieści się w kanonach zasad planowania 

przestrzennego, gdyż jest to plan zabudowy… Wycięto prostokąt działki, którą 

można zburzyć i zabudować od nowa i zrobiono plan zabudowy, gdzie można 

sprzedać 50, 100 i 300 metrów, tylko nie policzono, czy te metry można 

wybudować ze względu na jakość  gruntu oraz czy można je sprzedać . Czy te 

230 metrów kwadratowych, które się w planie pojawiają, to dlatego, że słynny 

„Ołówek Czarnieckiego” we Wrocławiu ma 220 metrów wysokości i jest to 

przejaw kompleksu, że musi być na Górnym Śląsku nieco wyżej niż na Dolnym 

Śląsku. Czy zostało policzone rynkowo czy taka nieruchomość się na rynku 

sprzeda…. Droga oznaczona w projekcie jako 3KD przechodzi przez środek 

budynku. Zapisanie tego planu oznacza powstanie roszczenia po stronie 

właściciela o wykup tej nieruchomości. Tą nieruchomością jest Centrum 

Handlowe „Ślązak”. Są to spore pieniądze, gdyby miastu przyszło zapłacić 

odszkodowanie. Dlaczego pod hasłem „zagospodarowanie miasta”, daje się plan 

zagospodarowania kilku budynków zamiast odnosić się do planu 

zagospodarowania całego Śródmieścia”.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że granice planu zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta  

podobnie jak uchwałą Rady Miasta zostało wyznaczone aby obszar śródmiejski 

podzielić. Wskazana w projekcie przestrzeń jest pierwszym etapem, 

traktowanym jako „lokomotywę rozwoju o szczególnym znaczeniu 

strategicznym dla rozwoju Śródmieścia”. Wysokość zabudowy planowana  

w projekcie wynika z założenia kompozycyjnego, w którym miała wykształcić 

się parabola, gdzie najniższa zabudowa będzie przylegała do zabudowy 

historycznej, a najwyższa w rejonie Ronda. Planowany w tym rejonie budynek 

ma być porównywalny do „Altusa”. Nie musi być wyższy. Wynika to z zaleceń 

sądu konkursowego na zagospodarowanie ścisłego Centrum.  

Odnośnie drogi, to mając na uwadze istniejący tam obecnie obiekt, zapisano  

w planie, że ustalono tymczasowe sposoby jego zagospodarowania  

z możliwością zmiany sposobu użytkowania tego budynku, jego przebudowy, 

zmiany funkcji. Budynek ten może funkcjonować w sposób dotychczasowy do 

czasu podjęcia decyzji o zrealizowaniu wspomnianej drogi. Układ drogowy jest 

spójny z decyzją wynikającą z przepisów regulujących inwestycje drogowe.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w decyzji „zridowskiej” mowa jest  

o drodze, która „dotyka budynku, ale nie przechodzi przez niego. Uchwalenie 
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tego planu i chęć sprzedaży nieruchomości przez jej dotychczasowych 

właścicieli będzie musiał się pogodzić z tym, że na jego terenie powstanie 

droga”. Prowadzący obrady zapytał kiedy będzie reszta planu zagospodarowania 

terenu. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że droga cały czas widniała w dokumentacji, obecnie ma ona 

zostać zrealizowana w węższych parametrach, nie naruszających struktury 

budynku. Stąd zapisy o możliwości zachowania obiektu. 

 

Przewodniczący Rady ponownie zapytał kiedy będzie reszta planu i czy są 

potencjalni inwestorzy do zagospodarowania tego terenu..  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że zainteresowanie  tym terenem było od lat i nadal jest. Ze 

strony inwestorów podstawowym wymaganiem jest obowiązujący plan 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych Prowadzący obrady 

przystąpił do procedowania nad uwagami do planu: 

 

Uwaga nr 1 wniesiona przez Stowarzyszenie Wspierania Harmonijnego  

Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla”. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi  zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 10 i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Uwaga nr 2.1 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 14 

Radnych, przeciw 8  i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 2.2 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 
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Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 14 

Radnych, przeciw 10  i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 2.3 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 14 

Radnych, przeciw 7 i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 2.4 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że zgodnie z zapisami planu istnieje 

niebezpieczeństwo, że planowany pasaż pod kolejnym centrum handlowym 

może być zamykany, tak jak to ma obecnie  miejsce w „Altusie” i w związku  

z tym przestrzeń, zaznaczona w planie jako „przechodnia”, ogólnodostępna, taką 

nie będzie. Radny stwierdził, że można by to bardziej restrykcyjnie zapisać.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że plan nie może być zapisany podmiotowo, tylko  

w stosunku do zagospodarowania tego terenu. Sformułowanie, że ma to być 

przestrzeń ogólnodostępna odnosi się do dostępności publicznej w pierwszych 

dwóch kondygnacjach. Nie będzie tam supermarketów, gdyż ustalenia planu 

wyraźnie wskazują, że powinny się tam znaleźć sklepy o powierzchni do 1000 

metrów kwadratowych. Dla ożywienia tej przestrzeni mogą się pojawić galerie 

handlowe. Ogólnodostępność przestrzeni odnosi się do podcieni z głównymi 

wejściami. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „jest to myślenie życzeniowe. Jak 

przyjdzie zarządca i będzie liczył koszty, to zimą co drugie wejście zamknie, tak 

jak w „Altusie”, żeby zejść z kosztów grzania”.  

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że „powierzchnie do 1000 metrów 

kwadratowych sprzedaży dotyczą kondygnacji naziemnych, a podziemne mogą 

być, co się powszechnie stosuje, czyli może być tam wielka powierzchnia 

handlowa”.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- 

Chanek wyjaśniła, że w kondygnacjach podziemnych jest nakaz zlokalizowania 

miejsc parkingowych.  
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Wobec braku dalszych pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją 

Pana Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 14 

Radnych, przeciw 10  i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 2.5 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 11 i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

Uwaga nr 2.6 wniesiona przez mgr inż. arch. Annę Dołhun, mgr inż. arch. Zofię 

Piękoś, mgr inż. arch. Ewę Frantę – członków Południowej Okręgowej Izby 

Urbanistów z siedzibą w Katowicach. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 8 i 3 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 3.1 wniesiona przez Pana Pawła Wyszomirskiego ( w imieniu 

nieformalnej inicjatywy Napraw Sobie Miasto). 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 9 i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 3.2 wniesiona przez Pana Pawła Wyszomirskiego ( w imieniu 

nieformalnej inicjatywy Napraw Sobie Miasto). 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 17 

Radnych, przeciw 7  i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 3.3 wniesiona przez Pana Pawła Wyszomirskiego ( w imieniu 

nieformalnej inicjatywy Napraw Sobie Miasto). 



wniesiona przez Pana P        Ż
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Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 9 i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Uwaga nr 3.4 wniesiona przez Pana Pawła Wyszomirskiego ( w imieniu 

nieformalnej inicjatywy Napraw Sobie Miasto). 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta  głosowało  15 

Radnych, przeciw 10  i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Uwaga nr 4 . 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 15 

Radnych, przeciw 6  i 5 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Uwaga nr 5 wniesiona przez Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorza 

Fedorczyka „PRAWO  PODATKI”, działającego w imieniu Izby Gospodarczej 

Reklamy Zewnętrznej w Warszawie. 

Wobec braku pytań do przedmiotowej uwagi, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie kto jest za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta ujętą w projekcie uchwały. 

Za rozstrzygnięciem uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta głosowało 23 

Radnych, przeciw 1  i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji 

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, 11 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/442/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zmiany nazwy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie  w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-82/12. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039326
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098744.pdf
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głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/443/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-83/12. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/444/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2011r. „Miejskiego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011- Katowice bez barier”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-84/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/445/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, 

która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w spokrewnionej rodzinie 

zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-85/12. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039448
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098856.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039529
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333098929.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039626
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099012.pdf
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/446/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-86/12. 

 

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

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/447/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Księdza Emila Szramka”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-87/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Barbara Wnęk zauważyła, że w Katowicach istnieje już Plac Emila 

Szramka, teraz proponuje się ulicę. Czy to nie będzie się myliło np. 

taksówkarzom. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że jest to tylko przedłużenie 

niewielkiego odcinka istniejącej już ulicy. Potwierdził, że plac o tej samej 

nazwie także istnieje i jak do tej pory nie było pomyłek. Sprawa była szeroko  

dyskutowana w trakcie Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów, Komisji 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039742
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099112.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039889
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099264.pdf


 

 

 45 

Organizacyjnej oraz na platformie konsultacji społecznych.  

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń do dyskusji 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy  24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XX/448/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Karpiowa”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-88/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „jest to błąd w sztuce. Nie ma ulicy 

„Karpiowej”, tylko „Karpowa”. Nie ma ulicy „Snopiowej”, „snopek”, „snop”, 

„snopowa”. Jest „kwiat”, „Kwiatowa”. Końcówka jest „owa”, a nie „iowa”.  

„W Stanie Iowa, jest „iowa”. Tutaj mamy „Karpową”. Radny poprosił  

o poprawienie błędu. „Nie możemy nazywać błędnie ulicy….Będziemy się 

wstydzić potem przez lata za taką decyzję”. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  wyjaśnił, że ze względu na to, że jest osiedle 

„rybne”, gdzie istnieją przeróżne nazwy ryb, uwzględniono wniosek 

mieszkańców i podobnie jak w innych miastach zaproponowano taką nazwę. 

Nie wniesiono do niej uwag. „Karpie głosu nie mają, ale mieszkańcy tak….Nie 

będziemy się wstydzili takiej ulicy”. 

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że przy nazwaniu ulicy „Karpowa”, 

prawdopodobnie kojarzyłaby się z rosyjskim arcymistrzem szachowym. „Chyba 

nie o to nam chodziło” 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „różnym ludziom różne rzeczy 

kojarzą się z czymś innym”. Mamy język polski, o którego poprawność  musimy 

dbać. Jest ustawa w tej sprawie i naszym obowiązkiem jest dbać o poprawność 

nazwy zgodnie z gramatyką i językiem polskim. „Per analogiam tworzy się 

końcówkę „owa”. Nie można dodawać „iowa”, gdyż takiej końcówki w języku 

polskim nie ma. „Snop”- „snopowa”, tak jak „karp”- „karpowa”. Radny 

zaproponował poprawkę. Jeżeli nie, będzie głosował przeciwko temu projektowi 

uchwały. 

 

Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń do dyskusji 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy  15 głosach „za”, 1 głosie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334039966
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099417.pdf
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sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XX/449/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Adolfa Dygacza”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-89/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag i  zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/450/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Bernarda Poloka”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-90/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag i  zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/451/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2012 rok.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-91/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag i  zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/452/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035”.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-92/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady wobec braku uwag i  zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040064
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099501.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040211
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099602.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040327
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099714.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040403
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099794.pdf
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/453/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana R S z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-99/12. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zadłużenie z tytułu używania 

przedmiotowego lokalu wobec KZGM przekracza 100 tys. zł. W związku z tym 

wyrażenie zgody na rozłożenie długu na raty jest kompetencją Rady Miasta. 

Dłużnik mieszka obecnie w lokalu socjalnym. Jego sytuacja się poprawiła, ma 

pracę. Od 2011r. zaczął spłacać zadłużenie. Rozłożenie należności na raty 

powoli mu w ciągu kilku lat przynajmniej spłacić należność główną. Projekt 

uchwały proponuje rozłożenie zadłużenia na 48 rat. 

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag i  zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/454/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46b/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej 

zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-100/12. 

 

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

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/455/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040605
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099862.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334040908
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099946.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334041019
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333099995.pdf
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A M na 

niewłaściwe załatwienie wniosków o zmianę właściwości miejscowej sądu.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-62/12. 

Komisja Rewizyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/456/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani B S na niewłaściwe 

działania Prezydenta Miasta Katowice oraz pracowników Urzędu Miasta 

Katowice .  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-63/12. 

Komisja Rewizyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/457/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani H R na niewłaściwe 

działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-64/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XX/458/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 48 Interpelacje .  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie XIX  sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie zainstalowania stałego monitoringu 

na ulicy Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej, Franciszkańskiej, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334041941
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333100146.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334042328
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333100214.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1334042736
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/3/30/1333100344.pdf
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Grunwaldzkiej, Zielonogórskiej, Medyków, Świdnickiej, Gdańskiej oraz 

Miejskiego Targowiska w Katowicach Ligocie. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia  

19.03.2012r. 

2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. niedostępności  dla  mieszkańców  miasta  Katowice basenu w zespole 

szkół artystycznych. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 12.03.2012r. 

2.2. wykorzystania choinek świątecznych, jako materiału wtórnego ( paliwo 

bądź nawóz). 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.03.2012r. 

2.3. współfinansowania meczu gwiazd PLK. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 08.03.2012r. 

2.4. sprzedaży udziałów w budynku przy ul. Mickiewicza. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Pana Janusza Waląga z 21.03.2012r.  

3/ Radnej Elżbiety Zacher  w sprawie bezpieczeństwa pieszych w Osiedlu 

Przedwiośnie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.03.2012r. 

4/ Radnej Elżbiety Zacher i Radnego Jerzego Forajtera  sprawie 

uruchomienia kursów linii autobusowej 695 w soboty i niedziele. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

08.03.2012r. 

5/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta 

Katowice”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

20.03.2012r. 

6/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

6.1. planów modernizacji korytarza transportowego E 65. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.03.2012r. 

6.2. Gimnazjum nr 21. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.03.2012r. 

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie obsługi osób prowadzących 

działalność gospodarczą oraz przedstawicieli firm.  

Odpowiedź uzupełniająca  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała 

Lutego z dnia 20.03.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała 

Lutego z dnia 20.03.2012r.  
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie kortów tenisowych im. Jadwigi 

Jędrzejowskiej w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.03.2012r. 

2/ Radnego Adama Warzechy w sprawie natychmiastowego podjęcia działań 

w celu poprawienia ruchu w centrum miasta. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 23.03.2012r. 

3/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

3.1. uhonorowania osoby Wilibalda Winklera przez nadanie jego imieniem 

jednej z Katowickich ulic. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.03.2012r. 

3.2. dodatkowego przystanku autobusowego w Ochojcu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.03.2012r. 

3.3. podrzucania pod posesje worków z odpadami gastronomicznymi. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

16.03.2012r. 

3.4. szczepienia psów przeciw wściekliźnie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

22.03.2012r. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie likwidacji Kopalni Węgla 

Kamiennego „Wujek”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

20.03.2012r. 

5/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie nieuregulowanych zobowiązań za 

wywłaszczony teren pod pas drogowy. 

Odpowiedź Sekretarza Janusza Waląga z 27.03.2012r.  

6/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie 

zwiększenia środków finansowych na adaptację pomieszczeń przewidzianych na 

salę gimnastyczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w 

Katowicach przy ulicy Ścigały 17. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 21.03.2012r. 

7/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza i Radnego Wiesław Mrowiec  w sprawie 

zamontowania progów zwalniających na ul. Sportowej w okolicach budynku 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w dzielnicy Dąb. 

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie monitoringu na osiedlach Katowic. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Pana Janusza Waląga z 21.03.2012r.  

9/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

9.1. przejścia nad torami w dzielnicy Katowice-Załęże. 

9.2. remontu ul. Zarębskiego Katowice-Załęże. 
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9.3. oświetlenia ulicy Żelaznej w dzielnicy Katowice-Załęże. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejna 

z dnia  20.03.2012r. 

10/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie wprowadzenia zakazu jazdy 

dla rowerów. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

11.1. wykonania zabezpieczeń p. poż. w budynku przy ul. Chopina 8 w 

Katowicach. 

11.2. przyznania na rzecz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana 

Pawła II wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zakupów i zadań 

inwestycyjnych. 

12/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie  wykonania kanalizacji na 

terenie przylegającym do budynku wielorodzinnego przy ul. Piastów nr 11 w 

Katowicach. 

13/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie 

ponownego podjęcia działań wybudowania nowoczesnego placu zabaw, osiedla 

Józefowiec przy ul. Nowowiejskiego – Kotlarza. 

14/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie  zaangażowania w Światowy Dzień 

Wiedzy na Temat Autyzmu. 

15/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania robót 

remontowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Laskowskiego 2. 

16/ Radnego Adama Warzechy – w n i o s e k - w sprawie udzielenia pomocy 

mieszkańcom ul. Orkana. 

17/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

17.1. przyznania dodatkowych środków finansowych i przeprowadzenia 

remontu lokalu przy ul.3Maja 36 w Katowicach. 

17.2. ostatecznego zakończenia prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 

27 w Katowicach. 

17.3. przyznania dodatkowych środków finansowych na wyposażenia kuchni w 

ZSO Nr 7 w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

1.1. budowy boiska do piłki plażowej przy Gimnazjum nr 15, 

1.2. analizy układu drogowego na Placu pod Lipami. 

2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. projektowanego przebiegu linii kolejowej E65, 

2.2. zwiększenia finansowania festiwalu dyrygenckiego im. G. Fitelberga. 

3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie wykupienia w całości terenu po 

byłym klubie sportowym „Kolejarz” przy ulicy Asnyka w Katowicach. 

4/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie likwidacji zanieczyszczenia 

rzeki Ślepiotki przez dzikie odprowadzanie do niej ścieków w rejonie ul. 

Piotrowickiej. 
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5/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie stanu boisk do gry w koszykówkę  

w dzielnicach Piotrowicach i Ochojec. 

6/ Radnego Michała  Jędrzejka w sprawie: 

6.1. rewitalizacji elewacji kamienic znajdujących się przy ul. 3 Maja,  

6.2. korzystania z usług współfinansowanych przez miasto Katowice.  

7/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

7.1. modernizacji ul. Raciborskiej, 

7.2. wyznaczenia miejsca dla pieszych przy ul. Raciborskiej.  

8/ Radnej Darii Kosmali, Radnego Tomasza Godzieka i Radnego Michała 

Jędrzejka w sprawie obniżki czynszów w miejskich lokalach użytkowych.  

9/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie połączenia Gimnazjum nr 8 im. Królowej 

Jadwigi i IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Henryka Sienkiewicza.  

 

Punkt  49 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach rozstrzygnięcia 

nadzorczego, Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta 

Katowice dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Katowice za rok 2011. 

Prowadzący obrady poinformował, że I sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. o godz. 15.00. Zaprosił wszystkich 

Radnych do wzięcia udziału w tej sesji.  

 

Radny Jerzy Forajter nawiązał do propozycji z poprzedniej sesji, w której 

porządku obrad miała znaleźć się debata na temat ustawy metropolitalnej dla 

Śląska. Nie można było wówczas zaprosić Panów Posłów, gdyż trwało 

posiedzenie Sejmu RP. Radny powtórzył ten wniosek. Dodał, że sam fakt, iż 

Minister Michał Boni arbitralnie zadeklarował, że taka ustawa nie powstanie, 

nie powoduje, iż nie ma problemu. Wydaje się jednak, że „być albo nie być 

takiej ustawy jest problemem zasadniczym”.  Radny poprosił o zaproszenie na 

sesję Rady Miasta szczególnie Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika, 

odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że ma taki zamiar  

i sprawę zaproponuje na kolejnej kwietniowej sesji. Stwierdził, że jest to 

powtórzenie wniosku, który złożył poprzednio Radny Marek Szczerbowski.  

Parlamentarzyści „PO” ze Śląska zamierzają złożyć projekt ustawy 

metropolitalnej w Sejmie. Przedmiot dyskusji jest i pozostaje. Dyskusja będzie 

wzmocnieniem argumentacji Ministra Boniego, że istnieje potrzeba pochylenia 

się nad tematem metropolii, szczególnie tak skomplikowanego organizmu jakim 

jest aglomeracja katowicka.  
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Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że w związku z dyskusją na temat 

likwidacji katowickich szkół i łączenia ich w Zespole znajdującym się przy ul. 

Techników, zapytała czy możliwe byłoby utworzenie na tym terenie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z wymienionych  trzech Zespołów 

szkół. Dyrekcja Zespołu im. Kaliskiego otrzymała już odpowiedź w tym temacie  

z Departamentu Zawodowego i Ustawicznego. Odpowiedź jest pozytywna  

i wyjaśnia, że możliwe jest utworzenie takiego centrum z zastrzeżeniem,  

że wcześniej zostaną rozwiązane zespoły szkół i w skład centrum wejdą 

poszczególne szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrześnie br.,  

działania więc mogą być podjęte po tej dacie.  

 

Punkt 50 Zamknięcie sesji.  
 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzienny obrad dzisiejszego 

posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 15.40 zamknął  obrady XX  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                                                              

                                                                                   Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący                                                   

                                                                                   Rady Miasta Katowice                                                                                             

Beata Musiał                                 

                                                                                    Arkadiusz Godlewski                

 


