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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXV  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  25 lipca 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.05 

Numery podjętych uchwał: XXV/545/12 – XXV/575/12 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski   

Sekretarze sesji: Radny Stefan Gierlotka  i Radny Tomasz Godziek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Jerzy Forajter  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Oświadczenie w sprawie sytuacji wokół klubu  GKS  Gieksa  Katowice. 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radny nieobecny – Marek Szczerbowski  
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Porządek obrad XXV 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 XXIV  sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie sytuacji wokół Klubu GKS 

GieKSa Katowice  ( PU-215/12).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2011 rok  

( PU-185/12). 

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

terenie miasta Katowice „Krzysztofa Kolbergera” (PU-190/12).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół 

Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach ( PU-194/12).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach ( PU-195/12). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda 

Mielczarskiego w Katowicach ( PU-196/12).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 

w Katowicach ( PU-197/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Nr 10 w 

Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ( PU-198/12).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców 

Śląskich w Katowicach ( PU-199/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

nazw ulicom, osiedlom i placom na terenie miasta Katowice ( PU-200/12).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Pani T. V. N. z tytułu użytkowania lokalu przy ul. 

Staromiejskiej 4 w Katowicach ( PU-203/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach  
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( PU-205/12).  

19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia trzyletniego XX 

Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach ( PU-216/12). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącemu dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach ( PU-204/12).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabo 

Słyszących w Katowicach ( PU-206/12).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 62 

w Katowicach imienia Józefa Kocurka ( PU-207/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu 

aglomeracji „Chorzów - Świętochłowice” ( PU-208/12). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Podwyższenia Krzyża” ( PU-

209/12).  

25. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice” – II edycja ( PU-210/12).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana J. Ż. 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie 

uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” – II edycja ( PU-211/12).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi „Millenium Rondo” Sp. z 

o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/442/12 z dnia 28 

marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach ( PU-

212/12).  

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

miasta Katowice na 2012r. ( PU-213/12). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-214/12). 

29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego( PU-217/12).   

29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego 

dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 



A               T          dotyczącego dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. 

 

 

 4 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice- II edycja  

( PU-218/12).  

29c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania A. i W. 

C. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXIII/490/12 Rady Miasta 

Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus” ( PU-220/12).  

29d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Lubańskiemu na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w 

miesiącu lipcu 2012 roku ( PU-221/12). 

30. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana W. Z. na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

( PU-191/12).  

- skargi Pani A. W. na niewłaściwe działania komisji konkursowej powołanej 

dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach z siedzibą przy ulicy Markiefki 44a ( 

PU-192/12). 

- wniosku Pana K. S. reprezentowanego przez pełnomocnika – Adwokata 

Curie – Skłodowskiej / Pl. Andrzeja ( PU-193/12).  

- skargi Pani B. Ż. i Pana A. P. – Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości położonej przy ulicy Mariackiej 1,1a w Katowicach – na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice ( PU-201/12).  

- skargi Pani L. R. na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach oraz jego pracowników ( PU-202/12).  

31. Interpelacje radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.                          
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Przebieg obrad.  

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XXV 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.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Stefan Gierlotka 

2/ Tomasz Godziek   

W wyniku głosowania,  przy  25 głosach „za”, na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni: Stefan Gierlotka i Tomasz Godziek. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana  Jerzego 

Forajtera. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Forajter wyraził  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

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

Miasta oraz na stronach internetowych BIP. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343903985.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904079.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343285144.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904175.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343285206.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904269.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

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

27 czerwca 2012r.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

o zmiany porządku obrad  polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia 

trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących w Katowicach ( PU-216/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego( PU-217/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi 

Wojewody Śląskiego dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice- II edycja  

( PU-218/12).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 24 glosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 29c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wezwania A. i W. C. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr 

XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla 

dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” ( PU-220/12).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343285270.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904360.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343285402.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343285475.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286094.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286144.pdf
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5/ dopisaniu punktu 29d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu na usuwanie skutków powodzi 

która miała miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku ( PU-221/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok złożył  informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie od 27 czerwca do 20 lipca 2012r.  

/ Informacja Prezydenta  – zał. nr 1 / 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  zwrócił się z prośbą  

o przedstawienie informacji na temat przebiegu prac związanych  

z przygotowaniami miasta do ubiegania się o tytuł „Europejskiej Stolicy 

Młodzieży” oraz powodów, dla których kandydatura Katowic „upadła”.  

Dodał, że jest to już drugi konkurs, przygotowany przez ten sam zespół ludzki, 

który zakończył się fiaskiem. W pierwszych staraniach o inny tytuł: 

„Europejskiej Stolicy Kultury” „niewiele nam zabrakło”. Teraz przegraliśmy  

w „przedbiegach”.  

Ponadto  Prowadzący obrady stwierdził, że od niemal miesiąca, czyli od czasu 

nierozstrzygnięcia konkursu na przebudowę rynku, mamy do czynienia  

z „milczeniem Urzędu”. Przewodniczący Rady zapytał,  co się będzie działo  

z przestrzenią Śródmieścia, jaki jest harmonogram kolejnych działań, jak ta 

przestrzeń będzie wyglądała i kiedy. „Minął konkurs i zapadła cisza”. Wymaga 

to omówienia i przedstawienia wniosków z przeprowadzonego konkursu oraz 

zastanowienia się „co dalej”. Prowadzący obrady stwierdził, że mamy także do 

czynienia z „milczeniem Urzędu Miasta’ w sprawie „źle przygotowanej”  

i odrzuconej przez Radę Miasta strategii sportu. „W ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy nic się nie wydarzyło”, a przesłano Panu Prezydentowi informację na 

temat wszystkich głosów Radnych, które zebrano na ten temat w trakcie 

komisji. Podobnie sytuacja wygląda z przygotowywaną obecnie strategią 

promocji. „Wszystko zmierza ku temu, że ze strategią promocji będziemy mieli 

do czynienia z taką samą sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia ze strategią 

sportu”. „Rada  jako gospodarz takiego dokumentu musi uczestniczyć w nim na 

każdym etapie prac”.  

  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się przygotować pisemną informację  

w  sprawie starań miasta o tytuł „Europejskiej Stolicy Młodzieży’. Odnosząc się 

do tematu strategii promocji, stwierdził, że nie wpłynęły do niego merytoryczne 

wnioski. Cała dyskusja skupiła się na „haśle”.  Informacja została przekazana do 

mediów z propozycją, aby zbadano wyniki opinii publicznej na okoliczność, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286208.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904447.asx
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które z zaproponowanych haseł może by „bardziej trafione”.  

W sprawie strategii sportu,  prace trwają.  Temat powróci w miesiącu wrześniu.  

Odnosząc się do poruszanej sprawy przebudowy obszaru „Rondo-Rynek”, 

prezydent przypomniał, że  konkurs został ogłoszony i niezależny sąd podjął 

decyzję w tej sprawie. Nie jest to zatem decyzja Prezydenta Miasta, tylko 

niezależnego gremium, które dokonało oceny złożonych prac i stwierdziło, że 

nie można wyłonić najlepszej z nich. Trwają prace nad optymalnym 

rozwiązaniem.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady powitał na sali sesyjnej Marszałka 

Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza.  

 

Prowadzący obrady poinformował, że konkurs nie mógł dać rozstrzygnięcia, 

gdyż jak stwierdził, to, że „między trzema martwymi budynkami i linią 

tramwajową uzyskamy hektar placu, na którym będziemy mieli designerskie 

ławki nie ożywi tej przestrzeni”. Rynek jest wyzwaniem, które wymaga 

„tchnięcia nowego życia”. Wszyscy szukamy pomysłu jak go zmienić. 

Zainteresowanie budzi „dlaczego Prezydent Miasta, organizator konkursu  

w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu milczy”. Przewodniczący Rady 

podsumował, że strategia sportu zostanie przekazana do komisji Rady  

w miesiącu  wrześniu.  Co do strategii promocji, to Rada Miasta oczekuje, iż 

trafi do niej „nie zamknięty dokument” , nad którym stałe komisje będą mogły 

pracować i do którego będą mogły wprowadzać zmiany. Podobnie oczekuje się 

na przygotowanie dokumentów związanych z informacją na temat starań miasta 

o tytuł „Europejskiej Stolicy Młodzieży”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał dlaczego w przedstawionej przez 

Prezydenta informacji brak jest reakcji na wstrząsy i dramatyczną sytuację  

w Klubie GKS GieKSsa Katowice.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że ma przygotowaną informację na ten temat 

i przedstawi ją w stosownym do tego punkcie porządku obrad.   

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że skoro Prezydent przedstawia  

informację na temat  tego co robi między sesjami, to trudno pominąć w niej 

zdarzenia, których konsekwencje będą bardzo długo odczuwalne.  

 

Prezydent Piotr Uszok powtórzył, że przedstawi swoje stanowisko  

w stosownym punkcie.  

 

Radny Józef Zawadzki  zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta, żeby „przejąć  

Klub GKS GieKSA  Katowice”  w celu unormowania sytuacji.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904535.asx
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Radna Helena Hrapkiewicz zwróciła się do Pana Prezydenta z pytaniem czy 

sprawa ewentualnego wycięcia lip przy ulicy Kościuszki w Katowicach jest 

nadal aktualna, czy też zgodnie z życzeniem mieszkańców nie zostaną one 

wycięte. 

Prezydent Piotr Uszok  wyjaśnił, iż miasto zleciło modernizację linii 

tramwajowej i ulicy Kościuszki, na odcinku od Kinoteatru „Rialto” do 

autostrady A-4. Dotyczy to torowiska, jezdni i chodników. Zadanie ma być 

realizowane przez dwa podmioty: linia tramwajowa przez Spółkę „Tramwaje 

Śląskie” w ramach projektu unijnego, natomiast droga przez miasto Katowice. 

Projektant przyjął takie założenia, że wyjazd z miasta powinien się odbywać 

dwoma pasami ruchu, przy likwidacji kolizji pasa jezdni z linią tramwajową. 

Spowodowało to, że jezdnie weszły na obszar, na którym rosną obecnie lipy. W 

przekonaniu Prezydenta jest to złe rozwiązanie. Obecnie nie ma żadnej zgody na 

wycinkę tych drzew. Nie stanowi problemu  aby przebieg drogi ograniczyć i 

zakończyć ją na skrzyżowaniu z ulicą Poniatowskiego. Wówczas będzie wyjazd 

jednym pasem jezdni, a lipy zostaną zachowane, skoro taka jest wola 

mieszkańców. Taką deklarację Pan Prezydent złożył publicznie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał „dlaczego delegowani przez Pana 

urzędnicy do Rady Nadzorczej GKS GieKSA Katowice popierali karkołomną 

inicjatywę fuzji z Polonią Warszawa. To wszystko odbywało się bez udziału 

Radnych i Rady Miasta. To był efekt działania Pańskich ludzi, których Pan 

umiejscowił w Radzie Nadzorczej. Jak wypowiadał się w prasie Pan Prezes 

Ireneusz Król, Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna „zapaliła zielone światło” 

dla fuzji. Było to działanie na szkodę tego Klubu i zepchnięcie GKS Katowice 

na krawędź spadku i unicestwienia Klubu o wielkich tradycjach, mających wielu 

sympatyków. Dlaczego Pańscy urzędnicy, którzy mieli kontrolować to, co się 

dzieje w GKS Katowice działają w ten sposób, że powodują szkody, straty 

 i dramatyczne wstrząsy. Ten Klub jeszcze długo będzie się podnosił po tym, co 

się wydarzyło”. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że publikacje prasowe często rozmijały się  

z tym, co miało miejsce w rzeczywistości. Po posiedzeniu Rady Nadzorczej, 

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła  rzeczywistą sytuację. 

Według posiadanych informacji, „to nie było zobowiązanie Zarządu do podjęcia 

działań w celu uzyskania fuzji, tylko przeanalizowania tego. Nawet nie było 

uchwały Rady Nadzorczej w tym temacie. Było jedynie przyzwolenie na 

dokonanie analizy jakie  będą efekty takiego działania i ponownego 

przedstawienia tematu w trakcie Rady Nadzorczej.  Protokół z tego posiedzenia 

nie został jeszcze przyjęty. ”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „jeżeli nie było żadnej uchwały, to 

znaczy, że brak było jakiejkolwiek reakcji, tzn, że Rada Nadzorcza, w której 
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większość mają Pańscy ludzie nie sprawdziła się. Oznacza to, że są to ludzie 

niekompetentni, nie mający orientacji  po co przyszli do Klubu i co chcą w nim 

robić”.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to subiektywna ocena Pana Radnego 

i nie będzie jej komentował.  

 

Radny Józef Zawadzki poinformował, że złożył dzisiaj interpelację  na temat 

nie wycinania wspomnianych wcześniej lip, znajdujących się przy ulicy 

Kościuszki.  

Ponadto odnosząc się do wypowiedzi Radnego Zydorowicza stwierdził, że Klub 

GKS Katowice wyglądał „dużo gorzej”. „Dużo się tam dzieje i będzie on 

przejęty przez miasto”.   

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o budynek znajdujący się przy Alei 

Korfantego, obok Superjednostki, stanowiący obecnie „ruderę”.  Radna  

zapytała o plany miasta w stosunku do tej nieruchomości. Dodała, że jest ona 

regularnie dewastowana i „straszy w samym centrum miasta”. „Jak można było 

do tego dopuścić i kiedy sprawa zostanie rozwiązana”.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że budynek jest własnością prywatną i zakres 

działania miasta jest bardzo ograniczony. Prezydent przypomniał, że nie jest to 

jedyny budynek prywatny w mieście, który znajduje się w tak złym stanie. 

Decyzja administracyjna wydane przez miasto, tzw. ZRIDowska przewiduje 

wyburzenie tego budynku.  Nastąpi to dopiero z chwilą ogłoszenia przetargu na 

drugi etap przebudowy obszaru Rondo-Rynek, w tym układów 

komunikacyjnych. Dopiero wówczas będzie to możliwe i realizowane na koszt 

miasta. W przypadku nieuruchomienia tych działań, budynek nadal będzie stał.  

Jedynym organem właściwym do podejmowania decyzji w tej sprawie jest 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, choć jego działania są 

ograniczone, co widać chociażby na przykładzie budynku znajdującego się przy 

ul. Matejki.  

 

Radna Bożena Rojewska odniosła się do wypowiedzi Pana Prezydenta. „Urząd 

Miasta nie jest w stanie nic zrobić, a jeśli jest, to kiedy pozytywnie mogłaby ta 

sprawa być rozwiązana”.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jest to kwestia wyboru wykonawcy. 

Najwcześniejszy termin to przyszły rok.  

 

Radny Tomasz Godziek odnosząc się do wspomnianego wcześniej 

oświadczenia Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice, stwierdził, że  

w oświadczeniu, które znajduje się na stronie NewConnect podano, iż „GKS 

GieKsa Katowice informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała Zarząd do 
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podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do uczestnictwa drużyny 

GKS Katowice w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2012/2013”. Radny 

stwierdził, że warto to wyjaśnić.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nie będzie odnosił się do każdej publikacji. 

Przygotował swoje stanowisko w sprawie Klubu i przedstawi je na dzisiejszej 

sesji. 

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że jeżeli podano nieprawdziwe informacje, 

a komunikat pochodzi z giełdy, to Komisja Nadzoru Finansowego  może to 

wyjaśnić.  Radny  zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na złożoną przez 

siebie interpelację w sprawie  całorocznego obiektu sportowego na terenie 

dawnego stadionu Kolejarza w Katowicach przy ul. Asnyka oraz na wniosek  

w sprawie „Degradacji kamienicy u zbiegu ulicy Warszawskiej i Damrota 

(Warszawska 43/Damrota 2)”. Dotychczas nie otrzymał na nie odpowiedzi. 

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się do udzielenia  odpowiedzi. Odnosząc się 

do ewentualnego przejęcia przez miasto stadionu przy ul. Asnyka, stwierdził, że 

wolą Katowic jest przejęcie tego stadionu. „Mamy to przejąć za realną cenę, nie 

za wysoką”.  Z tego powodu uchwalono plan  zagospodarowania 

przestrzennego. Pan Prezydent dodał, że  nie chciałby kupować tego obiektu 

„jak najdrożej”, nie leży to bowiem w interesie miasta.  

 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła się z prośbą o możliwość realizacji 

map informacyjnych zlokalizowanych w dzielnicy Ochojec, uwzględniających 

przebieg nowych ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie 

Równocześnie poprosił o doprecyzowanie miejsc takiej lokalizacji. 

 

Punkt 8 Oświadczenie Rady Miasta Katowice w sprawie sytuacji wokół 

Klubu GKS GieKSa Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-215/12.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że treść 

wypracowanego w dniu dzisiejszym oświadczenia Rady Miasta Katowice, 

stanowi kompromis w stosunku do wersji, która została przekazana przy  

porządku  obrad pod wspomnianym wcześniej drukiem sesyjnym.  Od tego 

czasu mieliśmy do czynienia z kilkoma różnymi oświadczeniami. Ponieważ  

w spółkach prawa handlowego decydują uchwały organów, a nie oświadczenia, 

a do tej pory mieliśmy do czynienia z kilkoma nowymi oświadczeniami 

reprezentantów poszczególnych akcjonariuszy, po wczorajszych uzgodnieniach 

poczynionych w trakcie Komisji Organizacyjnej, wypracowano wersję 

kompromisową odczytanego przez Prowadzącego obrady oświadczenia.  

/ Oświadczenie – zał. nr 2 do protokołu/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904625.asx
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Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz stwierdził, że 

przybył na dzisiejszą sesję Rady Miasta, gdyż od „urodzenia kibicuje Klubowi 

GKS Katowice”. Stwierdził także, że nie uczęszcza może w ostatnim czasie 

regularnie na mecze, ale należy do grona osób, które bardzo chętnie wykupią 

karnet na mecz na cały sezon. Marszałek stwierdził, że należy uszanować wolę 

tych osób, których fascynuje piłka nożna. Jest to całkiem pokaźna grupa 

mieszkańców Katowic. Wszyscy oni mają marzenie o wielkim klubie 

piłkarskim, z którego miasto mogłoby być dumne. Jak ważny dla miasta jest  

dobry klub piłkarski, także dla jego promocji niech świadczą prowadzone 

niedawno badania opinii publicznej, które wskazują na to, że w wypadku prawie 

wszystkich większych miast, dane miasto kojarzone jest  przede wszystkim  

z klubem piłkarskim, znajdującym się na jego terenie. W przypadku Katowic, 

pierwsze skojarzenie, na poziomie 40 %, to GKS Katowice. Jest to niezwykle 

istotne. Marszałek zwrócił uwagę na to, że prawie wszystkie większe miasta 

wspierają swoje kluby piłkarskie. Dodał, że od kilku lat wielkim przyjacielem 

Klubu GKS Katowice jest miasto Katowice i osobiście Pan Prezydent Piotr 

Uszok. Udowodnił to wielokrotnie. Od kilku lat, tak naprawdę to miasto 

Katowice jest głównym i jedynym poważnym sponsorem Klubu. Za to Pan 

Marszałek złożył Panu Prezydentowi serdeczne podziękowania.  

Tym niemniej Klub znalazł się obecnie na historycznym zakręcie. Groziło mu 

całkowite unicestwienie, gdyż ewentualna fuzja, o której wcześniej była mowa 

oznaczało grę Klubu bez kibiców, poza Katowicami i tak naprawdę bez 

sponsora. Dzisiaj dyskutując o historii Klubu powinniśmy „odłożyć na bok” 

emocje i „rozdrapywanie czasami drobnych faktów”, gdyż od paru tygodni 

wszyscy „byli manipulowani informacjami, które za pomocą mediów były nam 

serwowane”.  Dodał, że wszyscy na tej sali „jesteśmy dla GKS Katowice 

życzliwi”. Tym niemniej mając za sobą określone doświadczenia, chociażby te 

sprzed ostatnich paru tygodni i dni, wydaje się, że treść wypracowanego 

oświadczenia Rady Miasta jest jak najbardziej zasadna.  

Przyszedł czas, aby w zdecydowany sposób powiedzieć „nie”, temu co dzieje 

się w Klubie GKS Katowice, po to aby mógł on poprzez sportową rywalizację, 

na boisku, wspieraną przez miasto, doprowadzić do takich zmian 

organizacyjnych, które pozwolą na to aby  ten Klub „wyszedł na prostą”. 

Marszałek podsumował, że GKS Katowice jest niesłychanie ważny dla kibiców, 

także dla tych, którzy nie interesują się piłką nożną, gdyż jest to „duma miasta”.  

Marszałek raz jeszcze podziękował miastu za to, że przez ostatnie kilka lat 

faktycznie finansowało Klub, mimo tego, że formalnie pozostawało w nim jako 

akcjonariusz mniejszościowy. Podziękował także za działania sanacyjne, np.  

z ubiegłego sezonu, które pozwoliły Klubowi utrzymać się w I Lidze, gdyż to 

także tylko i wyłącznie zasługa miasta.  

Marszałek na koniec zachęcił do „odwagi i działań radykalnych, bo czas 

przyszedł po temu”.   
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Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania, jednogłośnie, przy 26 głosach 

„za” udzieliła głosu Przedstawicielowi Stowarzyszenia Kibiców GKS Katowice. 

 

Pan Bartłomiej Solik – Przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców  GKS-u 

Katowice „SK 1964″ stwierdził, że w ostatnich dniach byliśmy świadkami 

absurdalnych działań większościowego akcjonariusza, powiązanego z Panem 

Ireneuszem Królem, czyli Spółką „Ideon”, które miały doprowadzić do tego, że 

Klub GKS Katowice zniknie kompletnie z piłkarskiej mapy Polski. 48 lat 

historii, w której były momenty chwały oraz momenty trudne, mogło zostać 

zniweczone jedną decyzją Pana Króla, która tak naprawdę była czysto 

biznesowa. Sympatycy Klubu mają swoje ambicje, tzn. grę w Ekstraklasie, 

wywalczoną na boisku, a nie poprzez „dziwne umowy biznesowe”. Kibice 

podjęli decyzję, że „musimy ostrzec miasto, Radnych i wszystkie instytucje 

przed tego typu działaniami”. Od 6 miesięcy prowadzone są intensywne 

rozmowy z miastem, zmierzające do tego, żeby przedstawić realne zagrożenie, 

jakie płynie z „obecności Pana Ireneusza Króla i Jego spółek w naszym Klubie”. 

Podjęto także decyzję, że „będą budować wizję stabilnego partnera, poważnego, 

który rozmawia, a nie protestuje”. Dzisiejsza manifestacja jest wynikiem tylko  

i wyłącznie tego, że „jesteśmy w ostatnim możliwym momencie, kiedy możemy 

zwrócić uwagę i podjąć jakieś radykalne działania”. Ma ona charakter 

pokojowy. Kogoś może dziwić „dlaczego protestujemy przeciwko komuś, kto 

chciał dawać pieniądze na nasz Klub”. Prawda jest taka, że „od dwóch lat Pan 

Ireneusz Król praktycznie nie dawał żadnej „żywej” gotówki na ten Klub  

i jedynym jego żywicielem było miasto.  Dochodzi do tego również działanie 

Zarządu, najpierw w osobie Pana Jacka Krysiaka i Pana Karczewskiego,  

a ostatnio Pana Radosława Bryłki, którzy swoimi bezpośrednimi decyzjami 

doprowadzili do tego, że Klub jest w „tak opłakanym stanie”, jeżeli chodzi  

o finanse. To ci ludzie podejmowali różne dziwne decyzje związane  

z wykorzystaniem środków, które wpływały z miasta np. kupowanie akcji spółki 

„Pronox”, która jest spółką zależną od Pana Króla”. … „Akcje te miały na celu 

pokazanie, że w klubie jest jakiś „papierowy zysk”. Działo się to w momencie, 

kiedy sytuacja w Klubie była już dramatyczna, piłkarze nie otrzymywali 

wynagrodzenia od kilku miesięcy, a budowana drużyna w zeszłym sezonie 

„ledwo” utrzymała się w I Lidze. Działania Pana Króla są dla nas jednoznacznie 

negatywne. Nie wierzymy w żadne Jego zapewnienia, że miał on jakiekolwiek 

pieniądze, które chciał „włożyć” w ten Klub. Gdyby tak było, to dlaczego 

kupowałby Klub „Polonia Warszawa” a nie „włożył” tych pieniędzy 

bezpośrednio w nasz Klub, w którym zawodnicy i piłkarze od dobrych paru 

miesięcy nie dostają żadnych pieniędzy. Dotyczy to zarówno zawodników, jak  

i pracowników, którzy mają na utrzymaniu rodziny”.  

Pan Solik przedstawił oczekiwania kibiców.  

Są to działania długo i krótko terminowe. W perspektywie długoterminowej, 

kibice oczekują przejęcia przez miasto większości w Klubie, czyli de facto 

przejęcia od Pana Króla akcji. Polskie prawo wymaga do tego określonych 
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procedur. Nie można tego zrobić „z dnia na dzień”. Docelowo miasto stałoby się 

większościowym akcjonariuszem. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest 

natychmiastowe zwołanie Rady Nadzorczej i „odwołanie obecnego Zarządu  

w osobach Pana Jacka Krysiaka i Pana Radosława Bryłki, którzy swoimi 

działaniami „skompromitowali się i nie budzą zaufania nas kibiców, jak  

i samych piłkarzy”. Za 10 dni rozpoczyna się sezon I ligowy. Na Klubie ciąży 

zakaz transferów z powodu długów. „Obecny Zarząd nie zrobił nic, aby ten 

zakaz unieważnić, a była taka możliwość, wynikająca z dobrej woli Zarządu”. 

Pan Solik  stwierdził, że bez zmiany Zarządu „niemożliwe jest naprawienie 

sytuacji w Klubie”. Poprosił o przejęcie Klubu przez miasto i poszukanie 

partnerów prywatnych. W obecnej sytuacji, pod auspicjami miasta możliwe jest 

znalezienie grupy przedsiębiorców, biznesmenów, którzy będą  

w stanie utrzymać ten Klub.  

Pan Bartłomiej Solik zwrócił się z apelem do Radnych, „aby sytuacja  

z Klubem nie stała się w żadnym wypadku polem do politycznej walki i aby 

ponad podziałami politycznymi podjąć jednogłośną decyzję na temat  ratowania 

Klubu”.  

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że w poniedziałek  w dniu 23 lipca br. 

wydał oświadczenie, w którym poinformował, iż nie dojdzie do zapowiadanej 

fuzji Spółki KSP Polonia Warszawa SSA, której właścicielem jest firma 

WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu ze spółką prowadząca Klub GKS 

Katowice, której mniejszościowym akcjonariuszem jest miasto Katowice. Mając 

na uwadze skomplikowaną sytuację  jaka miała i ma miejsce wokół Klubu, 

miasto podjęło wszelkie czynności aby Klub otrzymał licencję gry w I klasie. 

Przedstawiciel miasta Katowice uczestniczył we wszystkich procedurach z tym 

związanych i ostatecznie Klub otrzymał licencję. W wyniku tego Klub GKS 

Katowice w najbliższym sezonie przystąpi do rozgrywek piłkarskich  

o mistrzostwo w I lidze. Sprawą otwartą pozostaje finansowanie Klubu w tym 

roku, jak i w najbliższej przyszłości. Prawdopodobnie na sesji wrześniowej, 

Prezydent przedłoży propozycję tegorocznego finansowania Klubu. Będzie ono 

oparte o środki miasta. Niezależnie od tego, Prezydent wystąpił do 

Katowickiego Holdingu Węglowego z prośbą o współfinansowanie Klubu  

w obecnym i przyszłym roku. Przygotowywana jest lista kolejnych podmiotów, 

z którymi miasto zamierza się kontaktować w zakresie wyasygnowania 

określonych środków na  funkcjonowanie  tego  Klubu. Prezydent przypomniał, 

że miasto w ostatnich latach współfinansowało GKS Katowice, dzięki czemu 

jego finansowanie nie było zagrożone. Dalsze działania restrukturyzacyjne, 

które Katowice zamierzają  prowadzić muszą uwzględnić strukturę kapitałową 

spółki. Nadal większościowym udziałowcem GKS GieKsa Katowice jest firma 

Trust Trading Sp z o.o. Podejmowanie kluczowych decyzji w sprawie Klubu 

będzie wymagało zgody większościowego akcjonariusza. Zmiana struktury 

kapitałowej spółki raczej nie wchodzi w grę w najbliższym czasie, ponieważ 

wiązałoby się to z wydatkowaniem znacznych kwot z budżetu miasta. Dopiero 
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to dawałoby gwarancję swobody podejmowania decyzji. Konieczne byłoby 

przeznaczenie kilku milionów złotych, żeby zdobyć „władzę w tym Klubie”,  

a następnie przeznaczyć kolejne miliony złotych, konieczne na funkcjonowanie 

Klubu.  Jest to w sumie kilkanaście milionów złotych. Pozostaje pytanie „czy 

nas na to stać”. Sytuacja jest bardzo trudna, ale koniecznością jest prowadzenie 

dialogu i doprowadzenie do sytuacji, w której miasto będzie „prowadziło ten 

Klub”, przy uwzględnieniu faktu, że mamy mniejszościowy pakiet akcji. Każda 

decyzja musi uwzględniać potencjalne decyzje emocjonalne drugiej strony, czyli 

akcjonariusza większościowego. Negocjacje są tu konieczne. Obecnie celem jest 

zabezpieczenie podstaw prawnych Klubu, ale także jego podstaw finansowych. 

Miasto zrobi wszystko, aby środki finansowe na ten rok zostały zabezpieczone. 

Prezydent prowadził rozmowy z Prezesem, aby mieć pewność, że rzeczywiście 

funkcjonowanie tego Klubu nie jest zagrożone. Zgodnie z oświadczeniem Pana 

Prezesa, Klub jest przygotowany do prowadzenia rozgrywek w I lidze 

piłkarskiej w sezonie 2012/2013. Uzyskano licencję na grę w tej klasie 

rozgrywkowej. Przygotowano i złożono w stosownych organach  

i instytucjach wnioski o zgodę na organizowanie imprez masowych na stadionie 

miejskim przy ul. Bukowej. Organizacja meczów na stadionie w Katowicach nie 

jest w żadnym przypadku zagrożona, podpisano umowę z agencją ochrony, 

monitoringiem, obsługą systemu kasowego i pogotowiem ratunkowym. 

Pierwszy mecz będzie miał miejsce w dniu 5 sierpnia br.  Drużyna rezerw 

będzie rozgrywała mecze w IV lidze. Klub wnioskuje aby odbywały się one na 

głównej murawie stadionu przy ul. Bukowej oraz  organizację meczów na 

innym stadionie podczas prac remontowych. Należy zastanowić się czy jest sens 

ponosić wydatki związane z wynajmowaniem innego stadionu. Pan Prezydent 

przypomniał, że ze strony miasta zostały przeznaczone środki na modernizację 

stadionu i być może będzie można negocjować z firmą, która będzie prowadziła 

takie prace, aby ich  harmonogram został tak przygotowany, by można było 

rozgrywać mecze. Należy ustalić czy jest to technicznie możliwe. Wszystkie 

umowy z kadrą trenerską zostały podpisane. Trenerem I drużyny jest Pan Rafał 

Górak. Funkcje drugich trenerów pełnią Pan  Jarosław Skrobacz i Pan Robert 

Góralczyk. Kontrakty podpisane są do końca czerwca 2013r. Kontrakty  

z zawodnikami, z którymi umowy się kończyły, a Klub chciał je przedłużyć 

także zostały podpisane. Dotyczy to w szczególności Pana Jacka Kowalczyka, 

Pana Witolda Sabeli i Pana  Przemysława Pitrego. 

Prezydent stwierdził, że jest oczekiwanie, aby Pan Prezydent wraz  

z Marszałkiem Województwa  Śląskiego zostali „Superprezesami tego Klubu”.  

 

Radny Józef Zawadzki podziękował Panu Marszałkowi za to, „że Pan docenił 

Pana Prezydenta, bo Pan Prezydent ten stadion „dźwiga do góry”. Przy okazji 

Radny zapytał Pana Marszałka o to „kiedy ten Stadion Śląski będzie gotowy, bo 

coś to za długo trwa?”.  

 

Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz wyjaśnił, że 
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Stadion Śląski, obok „różnorakich plag”, jakie spadły na samorząd 

Województwa Śląskiego, takich jak chociażby konieczność restrukturyzacji 

kolei, czy bankructwo Szpitala w Tychach, Stadion jest niewątpliwie tym 

trzecim najważniejszym problemem. Obecnie toczy się tam spór pomiędzy 

naprawdę światowej klasy fachowcami od konstrukcji stalowych zadaszenia. 

Pierwotnie chcąc poznać przyczyny katastrofy budowlanej, Województwo 

zleciło wykonanie opinii w tej sprawie. Nie dała ona wszystkich odpowiedzi. 

Zlecono więc kolejną. Najpóźniej w ciągu dwóch najbliższych miesięcy 

spodziewać się można ostatecznej „diagnozy”. Marszałek dodał, że „lepiej 

poczekać, niż nie mieć 100% pewności co do tego, że ten dach „wytrzyma”. 

Sam proces budowlany to termin nie dłuższy niż rok, półtora. Marszałek 

stwierdził, że jest nadzieja, iż najważniejsze mecze w Ekstraklasie, w tym Klubu 

GKS Katowice np. w Europejskich Pucharach, będzie mógł rozgrywać na tym 

właśnie Stadionie. Będzie on bowiem „otwarty dla wszystkich klubów  

z Województwa Śląskiego”.  

 

Radny Józef Zawadzki poprosił, o to „żeby Marszałek mógł przekazać Panu 

Prezydentowi  jakieś 20 mln zł, żeby ten stadion GKS Katowice także zrobić”.  

 

Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz wyjaśnił, że 

niezależnie od swoich sportowych sympatii, nie może w swoich działaniach 

preferować jednego tylko klubu piłkarskiego. Serdecznie zaprosił na mecze na 

ukończonym Stadionie Śląskim.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zwrócił uwagę na to, że w punkcie 5 wypracowanego 

i odczytanego przez Przewodniczącego Rady oświadczenia zapisano 

„długofalową strategię” dla GKS Katowice, a nie tylko finansowanie końcówki 

bieżącego i przyszłego roku. Radny poprosił o odniesienie się przez Pana 

Prezydenta do kwestii odwołania Zarządu GKS, który jest postulowany przez 

kibiców.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że przy obecnej strukturze Rady Nadzorczej 

jest to możliwe. Układ tej Rady nie odzwierciedla jednak struktury kapitałowej. 

Po ewentualnym podjęciu takiej „emocjonalnej” decyzji, większościowy 

akcjonariusz może zmienić skład Rady Nadzorczej i ponownie zmienić skład 

Zarządu. Prezydent złożył deklarację  o woli takiej zmiany. Stwierdził jednak, 

że musi opierać się bardziej na pragmatyce, negocjacjach, niż na emocjach.  

 

Radny Jerzy Forajter w nawiązaniu do wystąpienia przedstawiciela kibiców, 

stwierdził, że przedstawione dzisiaj oświadczenie Rady Miasta jest wynikiem 

konsensusu politycznego w Radzie, pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami. Na 

tym etapie dyskusji nie należy już zmieniać jego treści.  

 

Radny Piotr Pietrasz zwrócił uwagę na to, że w przedstawionej Radzie Miasta 
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strategii sportu, było wiele interesujących zapisów dotyczących Klubu GKS 

Katowice, m.in. że jest to czołowa marka dla miasta i że promowanie nowej 

marki byłoby bezcelowe. Radny zapytał czy w projekcie nowo 

wypracowywanej strategii sportu znajdą się tego typu zapisy dotyczące Klubu 

GKS Katowice i czy dotychczasowe zostaną podtrzymane.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że taka jest intencja miasta. Strategia nie 

została jednak uchwalona. To Rada Miasta kształtuje ostateczną jej treść. 

Prezydent tylko przedstawi projekt .   

 

Radna  Stanisława Wermińska stwierdziła, ze zaniepokoiła ją informacja  

o tym, że na funkcjonowanie Klubu konieczne są znaczne środki finansowe ze 

strony miasta. Radna zapytała czy poza akcjonariuszem większościowym  

i miastem Katowice są jeszcze inni akcjonariusze. Ponadto zapytała, czy byłaby 

możliwość nabycia akcji GKS Katowice przez mieszkańców, tak by wraz  

z miastem objęli oni większościowy pakiet akcji. Innym rozwiązaniem mogłoby 

być wypuszczenie nowych akcji Klubu, których sprzedaż wsparłaby jego 

funkcjonowanie.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że część akcji, z których wszystkie  notowane 

są na NewConnect funkcjonuje w obrocie osób fizycznych. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby mieszkańcy, kibice nabyli takie akcje. Odbywa się to bowiem  

na zasadzie obrotu kapitałowego. Oprócz wspomnianych dwóch akcjonariuszy, 

jest jeszcze trzeci, Spółka Invest, posiadająca 10 % akcji. Jak dowodzi praktyka, 

dotychczas nie było zainteresowania nabywaniem akcji przez osoby fizyczne.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy taki wariant jest rozważany, aby 

docelowo „zniwelować” większość głównego akcjonariusza. Zaproponowała 

aby taką możliwość rozpropagować wśród mieszkańców.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że należy upowszechnić taką informację, 

podjąć w tej sprawie działania, tak by mieszkańcy byli lepiej zorientowani  

w jaki sposób mogą stać się akcjonariuszami Klubu GKS Katowice.  

Stwierdził, że informacja będzie rozpowszechniona m.in. w wydaniu miejskiej 

gazety. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, ze możliwości są dwie. „Jeśli ktoś chce 

kupić, to musi znaleźć kogoś, kto zechce sprzedać. Po to jest NewConnect, żeby 

w ten sposób dokonywać transakcji. Musi być dwóch chętnych, jeden zbywca, 

drugi nabywca. To jest jedna formuła. W sytuacji kiedy jest kilku głównych 

graczy i trzymają akcje, to się nie wydarzy”. Prowadzący obrady przywołał 

punkt 5 oświadczenia, czyli rozważenie działań strategicznych. Pytaniem 

pozostaje „czy będzie zgoda głównych akcjonariuszy na nową emisję akcji dla 

nowych partnerów. Czyli nie dotychczasowi akcjonariusze obejmą akcje nowej 
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emisji, tylko, będzie ona służyła podniesieniu kapitału poprzez jego 

rozproszenie np. poprzez NewConnect”. Jest to jednak decyzja biznesowa. 

Przewodniczący Rady  wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, 

podziękował wszystkim, w tym  Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu 

Adamowi Matusiewiczowi, Panu Prezydentowi, Przedstawicielowi Kibiców 

GKS GieKSa Katowice. Ponadto podziękował wszystkim, którzy 

współpracowali nad stworzeniem oświadczenia w obecnej kompromisowej 

wersji, szczególnie Panu Radnemu Jerzemu Forajterowi, Panu Radnemu 

Jerzemu Dolinkiewiczowi, Panu Radnemu Markowi Chmielińskiemu i Panu 

Radnemu Adamowi Warzesze.  

Prowadzący obrady poddał projekt oświadczenia pod głosowanie.  

Oświadczenie zostało podjęte jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Oświadczenie w sprawie sytuacji wokół Klubu GKS GieKSa Katowice/. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” 

za 2011 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-185/12. 

Komisje Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXV/545/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Krzysztofa Kolbergera”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-190/12.  

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały Pan Prezydent 

zgłosił  autopoprawkę polegająca na sprostowaniu omyłki pisarskiej w § 1, 

zamiast „Swiniarskiego” winno być „Swinarskiego”.  

 

W  trakcie Komisji Organizacyjnej  projekt  uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/546/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286289.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904711.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343810597
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286358.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904781.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904781.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343810667
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286441.pdf
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Janusza Korczaka w 

Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-194/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/547/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-195/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/548/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. 

Romualda Mielczarskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-196/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/549/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-197/12. 

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904891.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343810736
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286525.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343904979.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343810863
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286591.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905051.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343810935
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286757.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905135.asx
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poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/550/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-198/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/551/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-199/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/552/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania nazw ulicom, osiedlom i placom na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-200/12.   

Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/553/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811011
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286822.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905214.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811081
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286879.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905298.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811146
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343286943.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905373.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811222
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287017.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani T. V. N. z tytułu użytkowania 

lokalu przy ul. Staromiejskiej 4 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-203/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/554/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących  

i Słabo Słyszących w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-205/12. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/555/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia trzyletniego 

XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-216/12. 

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

po posiedzeniu Komisji. 

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że projekt jest wynikiem sugestii 

nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego. Kolejna uchwała przewidziana  

w porządku obrad nadaje statut wspomnianemu Liceum.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/556/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącemu dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących w Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905449.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811464
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287097.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905531.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811577
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287159.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905636.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811648
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287239.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905718.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-204/12. 

W trakcie Komisji Edukacji zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/557/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących  

w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących 

i Słabo Słyszących w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-206/12  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/558/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole 

Podstawowej nr 62 w Katowicach imienia Józefa Kocurka. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-207/12. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/559/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że podjęta uchwała honoruje Osobę 

wieloletniego Radnego Rady Miasta Katowice i  Wiceprezydenta Miasta. Jest to 

ważny moment dla Rady Miasta, jak również dla społeczności dzielnicy  

i Szkoły, której nadano imię.  

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji planu aglomeracji „Chorzów - Świętochłowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-208/12. 

Komisje Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811723
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287377.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905848.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811798
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287459.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905921.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811874
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287539.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343905994.asx
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poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/560/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac Podwyższenia Krzyża”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-209/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/561/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice  

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-210/12. 

W trakcie Komisji Rozwoju Miasta projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/562/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Pana J. Ż. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice 

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-211/12. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/563/12/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343811973
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287605.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906072.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343813336
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287670.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906142.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906142.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343813442
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287744.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906234.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906234.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343813948
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi 

„Millenium Rondo” Sp. z o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice nr 

XX/442/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-212/12. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się. 

/Uchwała nr XXV/564/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2012r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-213/12 wraz z 

autopoprawką oraz erratą o tych samych drukach PU. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednakże 

bez autopoprawki, która wpłynęła po posiedzeniu Komisji.   

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, ze autopoprawka do projektu 

uchwały została wprowadzona w związku z kwotą 100 tys. zł, którą planuje się 

przekazać na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu na 

usuwanie skutków powodzi, w tym infrastruktury drogowej.  

Dodatkowo drobna korekta nastąpiła w uzasadnieniu w związku z partycypacją 

wykupu kaucji mieszkaniowej. Wyjaśniono, że służy ona zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych oraz osób związanych z realizacją strategicznych celów miasta. 

W erracie dokonano także korekty błędnej numeracji §.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/565/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-214/12. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287862.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906331.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343814101
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343287949.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906417.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343814187
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288012.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906505.asx
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/566/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-217/12. 

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

po posiedzeniu Komisji.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem  

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego. Sprawę rozstrzygnie sad. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/567/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi 

Wojewody Śląskiego dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice nr 

XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice- II edycja. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-218/12. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 13 głosach „za”, 12 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXV/568/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania A. i W. C. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr 

XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla 

dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla 

Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343814272
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288092.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906581.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343814351
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288158.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906659.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343899156
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288519.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906743.asx


teresu prawnego po stronie Państwa C     i że nie 

C     stwierdzili 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-220/12. 

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

po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że  

w uzasadnieniu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Państwo 

iż podjęcie wspomnianej uchwały narusza konstytucyjną 

zasadę „rex retro non agit”, czyli „prawo nie działa wstecz”. Zainteresowani 

zapowiadają  także w swoim piśmie, że w przypadku nie zastosowania się przez 

Radę Miasta do niniejszego wezwania,  skierują sprawę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego.  Miasto w uzasadnieniu do projektu uchwały 

stwierdza, że brak jest in

można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż podjęta uchwała narusza prawo. Według 

stanowiska Prezydenta Miasta, sporna uchwała została podjęta na podstawie art. 

5 ustawy  z dnia  20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych.  Na tej 

podstawie można nadać aktowi normatywnemu wsteczną moc obowiązującą 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/569/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29d/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Lubańskiemu na usuwanie skutków powodzi,  która 

miała miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-221/12. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/570/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana W. Z. na 

niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-191/12. 

Komisja Rewizyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343899464
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288602.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906831.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343899590
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288684.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343906910.asx


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

/Uchwała nr XXV/571/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c.d. punktu 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani L. R. 

na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach oraz jego pracowników.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-202/12. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/572/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c.d. punktu 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Pana K. 

S. reprezentowanego przez pełnomocnika – 

dotyczącego dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Curie – 

Skłodowskiej / Pl. Andrzeja. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-193/12. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXV/573/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c.d. punktu 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pani B. Ż. i Pana A. P. – Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości położonej przy ulicy Mariackiej 1,1a w Katowicach – na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-201/12. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXV/574/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Interpelacje . <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343899755
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288827.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907075.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343899959
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288916.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907160.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343900174
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343288994.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907241.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343900386
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343289067.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907327.asx
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Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie XXIV sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. kondycji fizycznej uczniów katowickich szkół. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.07.2012r. 

1.2. upublicznienia umów zawieranych przez Urząd Miasta i jednostki 

miejskie. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

13.07.2012r. 

1.3. zdrowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.07.2012r. 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza i Radnego Arkadiusza Godlewskiego  

w sprawie kortów przy ul. Janowskiej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

18.07.2012r. 

3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

3.1.„ogrodu kompromitacji”. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 05.07.2012r. 

3.2.„rowerowego absurdu’. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.07.2012r. 

4/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie funkcjonowania I Zespołu 

Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Katowicach w roku szkolnym 

2012/2013 w Pałacu Młodzieży przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.07.2012r. 

 

W tym miejscu Radna Bożena Rojewska zwróciła uwagę na to, że Rada 

Miasta nie procedowała nad projektem uchwały w sprawie skargi Pani A. W. na 

niewłaściwe działania komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach z siedzibą przy ulicy Markiefki 44a. 

Wobec powyższego, Prowadzący obrady  powrócił do punktu 30 porządku 

obrad - w sprawie skargi Pani A. W. na niewłaściwe działania komisji 

konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach z siedzibą 

przy ulicy Markiefki 44a.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-192/12 wraz  

z autopoprawką. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907424.asx
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Witold Witkowicz poinformował, 

że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji  Kultury, Promocji i Sportu Pan Andrzej 

Zydorowicz także poinformował, że Komisja w trakcie swojego posiedzenia 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XXV/575/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Następnie Przewodniczący Rady powrócił do punktu 31 Interpelacje.  

c.d. punktu 31. <zapis AV> 

 

5/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie utrzymania czystości w Ligocie 

w rejonie ul. Mazowieckiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 06.07.2012r. 

6/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych do wykorzystania na podstawie autonomicznej decyzji 

odpowiednich Jednostek Pomocniczych. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

16.07.2012r. 

7/ Radnej Elżbiety Zacher, Radnej Darii Kosmali, Radnego Tomasza 

Godzieka i Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

7.1. wprowadzenia „koszyków” rowerowych do taboru tramwajowego oraz 

autobusowego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

05.07.2012r. 

7.2. wprowadzenia wymogu montażu parkingów rowerowych przy 

realizowanych nowych inwestycjach oraz remontach miejsc parkingowych dla 

samochodów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.07.2012r. 

8/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta ( powtórna).  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.07.2012r. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. zapewnienia prowadzenia działalności edukacyjnej I ZOSS im. Stanisława 

Konarskiego STO w pomieszczeniach wyremontowanych Pałacu Młodzieży w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.07.2012r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1343900587
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/7/26/1343289237.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907502.asx


 

 

 30 

9.2. wsparcie finansowego klubu sportowego „Rozwój” w Katowicach.   

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.07.2012r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Państwa 

Radnych: 

1/Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

1.1.budynków wchodzących w skład tzw. „Kolonii Alfreda”. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice  Pani Krystyny 

Siejnej z dnia 18.07.2012r. 

1.2. dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy 

budynkach będących w Zarządzie Miejskich Jednostek. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 05.07.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Prezesa Zarządu Katowickiego TBS Sp. z o. o. Pana 

Stanisława Badury z dnia 18.07.2012r. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. przeprowadzenia termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.07.2012r. 

2.2. remontu budynku i otoczenia Przedszkola Nr 94 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.07.2012r. 

3/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie  „wprowadzenia zwolnienia z opłat 

dot. parkowania w centrum miasta dla samochodów elektrycznych oraz 

hybrydowych”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.07.2012r. 

4/ Radnej  Heleny Hrapkiewicz w sprawie:  

4.1. posesji miejskiej przy ul. Gliwickiej 4 – oficyna. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 24.07.2012r.  

4.2. BD-II.7140.637.2012.GF. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.07.2012r. 

5/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie montażu progów zwalniających 

na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera oraz urządzenia 

przejścia dla pieszych przy tym skrzyżowaniu. 

6/ Radnej Darii Kosmali, Radnego Mariusza Skiby, Radnego Tomasza 

Godzieka i Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zmiany sposobu 

zagospodarowania ul. Mariackiej. + ad vocem. 

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zapewnienia ładu informacyjnego 

poprzez wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW). 
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Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Walaga z dnia 

13.07.2012r. 

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

8.1. umożliwienia emerytom korzystania z pomieszczeń „Klubu Seniora” przy 

ul. Hetmańskiej 1 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 12.07.2012r. 

8.2. braku aktualnych ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 19.07.2012r. 

8.3. przeprowadzenia remontu ulicy Rezedowej w Katowicach. 

9/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie:  

9.1. przebudowy kanalizacji na Giszowcu. 

9.2. filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

10/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie długofalowej polityki miasta 

w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

20.07.2012r. 

11/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie usunięcia lawet reklamowych 

parkujących długotrwale na przydrożnych miejscach parkingowych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

20.07.2012r. 

12/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

12.1. przyśpieszenia procedur związanych z wydaniem decyzji podziałowej dla 

nieruchomości przy ul. Załęskiej 43-45 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z  24.07.2012r.  

12.2. przydziału lokalu użytkowego na rzecz Polskiego Związku emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Katowicach. 

12.3. zwiększenia liczby etatów w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. 

13/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

13.1. terminów realizacji placów zabaw na terenie Katowic. 

13.2. organizacji ruchu na ulicy PCK. 

13.3. planowanego wycięcia drzew na ul. Kościuszki na odcinku od ul. 

Poniatowskiego do wejścia do Parku Kościuszki. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie zaniedbań w Dolinie 3 Stawów.  

2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców: przez uschnięte drzewo w rejonie ulicy Podlaskiej oraz przez 

ograniczoną  widoczność na skrzyżowaniu ulicy Stalowej z ulica Kolejową.   

3/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

3.1. przeprowadzenia przez Straż Miejską akcji mającej na celu poprawę 

czystości w Katowicach, 
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3.2. przejścia podziemnego przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. 

4/ Mariusza Skiby w sprawie ograniczenia skutków zwalniania nauczycieli. 

5/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie podjęcia systemowych działań w 

sprawie: 

5.1. budowy hal sportowych w mieście Katowice oraz poprawy istniejącej 

infrastruktury sportowej w tym budowy nowych sal gimnastycznych przy 

istniejących placówkach oświatowych naszego miasta, 

5.2. wyjaśnienia przyczyny zamknięcia basenu na Zadolu w Katowicach Ligocie 

oraz dalszego losu tego obiektu. 

6/ radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

6.1. struktury podwyżek w administracji miejskiej, 

6.2. kosztów i ewentualnych korzyści organizacji etapu wyścigu Tour de 

Pologne w Katowicach, 

6.3. budowy chodnika i montażu oświetlenia ulicy Bukszpanowej w 

Katowicach,  

6.4. ograniczenia handlu w sklepach monopolowych zlokalizowanych na ulicy 

Mariackiej do godz. 20.00, 

6.5. realizacji inwestycji przy ul. Mariackiej. 

7/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego 

Arkadiusza Godlewskiego w sprawie sytuacji w Fundacji Gniazdo na ulicy 

Morcinka 19a. 

8/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

8.1. zmiany organizacji ruchu pojazdów samochodowych na Placu Pod Lipami 

w dzielnicy Giszowiec, 

8.2. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2012 roku  

z przeznaczeniem na renowację elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 

10 w Szopienicach, 

8.3. przyznania nagród zawodnikom AZS AWF, którzy otrzymali nominację 

Olimpijską, 

8.4. ratowania walcowni Cynku w Katowicach- Szopienicach. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. odstąpienia od pomysłu połączenia Klubów Sportowych GKS Katowice i 

Warszawa Polonia, 

9.2. odstąpienia od decyzji zmierzającej do wycinki pięknych starych drzew 

rosnących na ul. Kościuszki w Katowicach,  

9.3. likwidacji starych słupów oświetleniowych na ul. Rycerskiej, Bocznej  

i Szybowej w Katowicach. 

 

Punkt  32 

Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Radny Dariusz Łyczko zwrócił się z prośbą o umieszczenie znaku „stop” na 

skrzyżowaniu ulic Mysłowickiej i Kolistej oraz zjazdu z ulicy Pszczyńskiej. 

Radny otrzymał odmowną odpowiedź na swój wniosek w tej sprawie. Ponawia 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907579.asx
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go jednak, gdyż jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, dochodzi na nim do 

wielu wypadków i kolizji, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii.   

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że rozpoczynają się Igrzyska 

Olimpijskie w Londynie.  Zapewne wielkim zainteresowanie cieszył się będzie 

turniej siatkówki mężczyzn, w której startuje polska drużyna, uważana za 

faworyta tego turnieju. Można powiedzieć, że „matecznikiem polskich siatkarzy 

jest „Spodek”. Wobec tego Radny zaproponował, aby właśnie pod „Spodkiem” 

zorganizować strefę kibica na mecze siatkówki w trakcie Igrzysk Olimpijskich. 

Pokazałoby to, że Katowice, które mają być w 2014r. organizatorem Mistrzostw 

Świata „żyją siatkówką i potrafią dbać o tych, którzy traktują siatkówkę 

niemalże jak nabożeństwo” . Taka strefa z pewnością będzie się cieszyła sporym 

zainteresowaniem, Ponadto „będziemy mogli naprawić błędy, które 

poczyniliśmy podczas EURO 2012”. 

 

Wiceprezydent Marcin Krupa poinformował, że taka strefa jest 

przygotowywana.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że na razie „nikt  

o niej nie słyszał”.  

 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.05 zamknął  obrady XXV  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                    

                                                              

                                                                                   Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący                                                   

                                                                                   Rady Miasta Katowice                                                                                             

Beata Musiał                                 

                                                                                    Arkadiusz Godlewski                

                                                                                                                                  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/8/2/1343907670.asx

