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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXVI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  12 września 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.10 

Numery podjętych uchwał: XXVI/576/12 – XXVI/606/12 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski   

Sekretarze sesji: Radna Helena Hrapkiewicz  i Radny Michał Jędrzejek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Adam Warzecha   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

Nr 2 Oświadczenie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radny nieobecny – Barbara Wnęk  
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Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Katowice 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z XXV  sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

7a/ Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie poparcia obywatelskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia akcji REGNON  Spółka 

Akcyjna w Katowicach ( PU-219/12). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec ( PU-222/12).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2011r. na 

zadania związane ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 

odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest  

( w budynkach/ lokalach mieszkalnych) ( PU-223/12).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości 

zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Kobylińskiego 4 z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej 

Katolickiego Liceum i Gimnazjum im. ks. Emila Szramka w Katowicach 

przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej ( PU-

224/12).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Miasta Katowice wobec Katowickiej Usługowej Spółdzielni 

Pracy w likwidacji w Katowicach z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie 

wieczyste gruntu położonego w Katowicach przy ul. Dobrego Urobku ( PU-

225/12). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Miasta Katowice wobec Dom Market Sp. z o.o. w 

Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu 

położonego w Katowicach przy ul. Górniczego Stanu  

( PU-226/12).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Miasta Katowice wobec Hutniczego Przedsiębiorstwa 

Budowlano-Montażowego „BUDOHUT” w upadłości w Czeladzi z tytułu 

opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Katowicach 

przy ul. Hutniczej-Porcelanowej ( PU-227/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Miasta Katowice wobec IMG Development Sp z o.o. w 

organizacji w Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 



 3 

gruntu położonego w Katowicach przy Al. Korfantego ( PU-228/12).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice na 

okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Katowice ( 

PU-230/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady 

Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

Nauczycieli  Wychowujących  Młode Pokolenie do Aktywnego 

Uczestnictwa w Kulturze ( PU-231/12).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej statut Śląskiego Teatru Lalki i 

Aktora „Ateneum” w Katowicach nadany uchwałą Nr XXIII/495/12 Rady 

Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Śląskiemu 

Teatrowi Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach ( PU-232/12).   

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej statut Zespołu Śpiewaków 

Miasta Katowice „Camerata Silesia’ w Katowicach nadany uchwałą Nr 

XXIII/496/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Zespół Śpiewaków 

Miasta Katowice „Camerata Silesia” w Katowicach ( PU-233/12).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( PU-234/12).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim 

Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w 

zakresie eksploatacji miejskich przepompowni wód deszczowych i urządzeń 

podczyszczących wody deszczowe na terenie miasta Katowice ( PU-235/12).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie Miasta Katowice „Skwer Wychowanków Janusza 

Korczaka” ( PU-236/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania 

zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania 

wpłat do budżetu ( PU-237/12).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie akceptacji 

współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz przeprowadzenia 

na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz 

Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 ( PU-

238/12).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie Miasta Katowice „Skwer Józefa Kocurka” ( PU-

239/12).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

wspierania rodziny na lata 2012-2014” ( PU-240/12).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie dotyczącym 
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funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice za 

2011 rok ( PU-241/12).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Katowicach ( PU-244/12).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego ( PU-245/12).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 

skutek dokonanego podziału nieruchomości ( PU-246/12).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Mięsnego „PIEKOT” 

Spółka z o.o. z tytułu użytkowania lokalu przy ul. Gliwickiej 194 w 

Katowicach ( PU-247/12). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej ( PU-248/12).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2012 rok ( PU-249/12).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-250/12). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Księdza Bolesława Kałuży” 

( PU-251/12).  

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec Pani M K, Pana M K, Pani M K i Pani A K z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Tysiąclecia  ( PU-252/12).  

37. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

-  skargi Pana M B na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-229/12).  

- wniosku Państwa K i M M o umorzenie przysługujących miastu Katowice 

należności z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w 

Katowicach ( PU-243/12).  

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji.                          

 

Przebieg obrad. <zapis AV> 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XXVI sesji 

Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135520.asx
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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 powitał także przedstawicieli Biur Poselskich Posłów na 

Sejm RP oraz Biur Senatorskich Senatorów RP.   

 

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

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Helenę Hrapkiewicz  

2/ Michała Jędrzejka  

W wyniku głosowania,  przy  24 głosach „za” , braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, na sekretarzy sesji zostali wybrani zaproponowani 

wcześniej Radni: Helena Hrapkiewicz i Michał Jędrzejek. 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

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

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Adama 

Warzechę. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Warzecha wyraził  zgodę.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z XXV 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 XXV sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

25 lipca 2012r.  

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

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135595.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347522782.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135669.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347522993.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135735.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523087.pdf
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Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady zaproponował dopisanie punktu 7a/ Rozpatrzenie 

oświadczenia w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Poinformował, że projekt oświadczenia powstał na wniosek Pana Radnego 

Marka Szczerbowskiego,  a ostateczny jego kształt  wypracowany został przez 

wszystkie Kluby Radnych Rady Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 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 21 lipca do 6 września 2012r.  

/ Informacja Prezydenta  – zał. nr 1 / 

 

Punkt 7  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Bożena Rojewska  w imieniu mieszkańców ul. Barbary, zwróciła się  

z prośbą do Pana Prezydenta o spowodowanie podlewania wysuszonych 

drzewek i roślin znajdujących się przy tej ulicy. Kolejna sprawa poruszona przez 

Panią Radną dotyczyła rozbudowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 

nr 13 przy ul. Nowotarskiej. Zgłaszane są postulaty mieszkańców  

o  postawienie  ekranów  dźwiękochłonnych do 5,5 m wysokości, z pełnych płyt 

betonowych. Wynika to z uciążliwości związanych z hałasem. Radna zapytała 

czy jest możliwość postawienia tam takich ekranów.  

Radna zapytała także czy działalność Stowarzyszenia „Bona Fides” jest 

wspomagana finansowo przez Urząd Miasta, np. w postaci dotacji finansowych. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi w tej 

sprawie. 

Odnosząc się do sprawy zieleni, Prezydent  zapewnił, że rośliny zostaną 

podlane.  

Odpowiadając na propozycję postawienia ekranów akustycznych, Prezydent 

stwierdził, że miasto nigdy nie budowało ekranów dźwiękochłonnych, gdyż są 

one bardzo kosztowne i w tym przypadku także nie chciałby składać żadnych 

wiążących deklaracji co do ich wykonania.   

 

Radny Mariusz Skiba zapytał  jakie  są losy inwestycji na ul. Braci 

Wiechułów, dla której w budżecie miasta zostały zapewnione w bieżącym roku 

środki finansowe. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że wspomniane środki mają docelowo 

umożliwić uzyskania decyzji „zridowskiej”, uporządkowanie spraw 

własnościowych  i  wykup gruntów. Miasto zamierza  więc uporządkować teren 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135879.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523244.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348135946.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136033.asx
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pod względem prawnym, pod realizację drogi. Aktualnie w WPF inwestycji tej 

nie ma wpisanej do realizacji.  

Radny Mariusz Skiba zapytał  czy po zakończeniu wykupu gruntów miasto 

przystąpi do realizacji tej inwestycji w jak najszybszym, możliwym terminie.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że na razie nie wiadomo, zważywszy na 

realizowane obecnie przez miasto ważniejsze i rozpoczęte już inwestycje.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że podczas remontu z Pałacu Młodzieży 

zostały „wyprowadzone dzieci z mieszczącego się tam zespołu szkół 

niepublicznych. Pozostała tylko jedna klasa”. Radny zapytał czy miasto będzie 

odpowiadać  za  ewentualne zdarzenia, które mogą nastąpić na placu budowy. 

Ponadto zapytał czy cały obiekt trzeba będzie ogrzewać z powodu 

przebywającej tam jednej klasy szkolnej. Radny zauważył także, że w wyniku 

pozostawienie na terenie obiektu wspomnianej klasy, istnieje zagrożenie, że cała 

inwestycja opóźni się o około osiem miesięcy. Poprosił  

o potwierdzenie, lub zaprzeczenie takich informacji.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 

zamknięcie całego obiektu dla potrzeb remontu. Jednak „były pewne naciski, 

również polityczne i stąd pewna korekta”.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedstawiono trzy warianty 

funkcjonowania społecznej szkoły podstawowej. Jeden z nich przewidywał 

możliwość pozostawienia szkoły, która co trzy miesiące będzie się 

„przemieszczała w inne miejsce, z pełną świadomością zapewnienia 

bezpieczeństwa”. Stowarzyszenie prowadzące szkołę na takie warunki 

przystało. Uczące się tam obecnie dzieci mogą zatem zostać na terenie 

remontowanego obiektu. Odnosząc się do sprawy ogrzewania, Pani Prezydent 

stwierdziła, że Pałac Młodzieży i tak trzeba będzie ogrzewać, gdyż prace  

prowadzone  wewnątrz obiektu  tego wymagają. Pani Wiceprezydent stwierdziła 

także, że nie wie nic na temat opóźnień w terminie  przeprowadzanego remontu.   

Radny Józef Zawadzki zapytał o „jakich naciskach politycznych” wspomniał 

w swojej wypowiedzi Pan Prezydent.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że „na poziomie lokalnym, z przełożeniem na 

wymiar ogólnopolski”. Na tym zakończył.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał jak wyglądają terminy zakończenia kluczowych 

inwestycji w Śródmieściu, czyli dworca PKP, inwestycji w strefie kultury: 

NOSPR-u i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że ukończenie dworca ma nastąpić pod koniec 

tego roku, galeria handlowa ma zostać zakończona we wrześniu 2013r., 

wykonanie torowiska na obszarze Rondo-Rynek także planuje się na koniec 

przyszłego roku. Co do obiektów realizowanych przez miasto w strefie kultury, 

to dla układu drogowego nie ma specjalnych zagrożeń, dla NOSPR-u istnieją 

pewne przesunięcia terminu, ale nie stanowią one jakiegoś istotnego problemu. 

Największym problemem jest termin oddania Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego z uwagi na sytuację Polimexu-Mostostalu, czyli firmy 
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wykonawcy. Kłopoty finansowe tej firmy na poziomie 2- 4 mld zł odbijają się 

niestety znacząco na realizacji inwestycji.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o to, czy powstanie most tramwajowy na 

odkrytym obecnie odcinku Rawy. Ponadto Radny poprosił o udrożnienie 

szlaków pieszych w śladzie ul. Św. Jana, szczególnie dla osób z wózkami  

i niepełnosprawnych.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zostanie wybudowany most na rzece 

Rawie. W sprawie remontu ul. Św. Jana, Prezydent stwierdził, że aktualnie 

kończone są tam prace remontowe, które  mają zostać zakończone w miesiącu 

wrześniu br., gdyż warunkują one wykonanie dalszej części zjazdu do dworca 

PKP. Co do utrudnień dla ruchu pieszych, Prezydent zobowiązał się 

porozmawiać w tej sprawie z wykonawcą robót.   

 

Radny Marek Szczerbowski podziękował za odpowiedź na swoją interpelacje 

dot. ogródków działkowych. Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny 

wyrokiem z lipca br. uchylił przepisy ustawy i zobowiązał Parlament do 

podjęcia prac nad uchwaleniem nowej ustawy. Jednak wśród działkowców 

pojawia się niepokój. Radny poprosił o deklarację, że ze względu na 

wspomniany wyrok TK, dotychczasowa polityka miasta, do czasu uchwalenia 

nowej ustawy przez Sejm RP, nie ulegnie zmianie i działkowcy mogą być 

spokojni o swoje ogrody.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że pomimo chęci, nie bardzo może taką 

deklarację złożyć. Wynika to z faktu, iż zgodnie z negocjacjami prowadzonymi 

z działkowcami, dokonano stosownych wpisów do Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta.  Dokument ten nie 

stanowi co prawda aktu prawa miejscowego, jednak z różnych powodów nie jest 

prawomocny. Nie stanowi zatem wystarczającej przesłanki do uchwalania 

planów zagospodarowania przestrzennego, w których wcześniejsze uzgodnienia 

co ogródków działkowych zostaną potwierdzone. Niezależnie od aspektów 

prawnych, Pan Prezydent potwierdził, że nie zamierza zmieniać polityki  

w stosunku do działkowców.  

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał czy złomowisko znajdujące się przy ul. 

Załęskiej w Katowicach zostanie zlikwidowane, a jeżeli tak, to kiedy. „Miały 

być tam bramy i wyciszenie, to nie jest zrobione, a hałas jest jeszcze większy”. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to proces skomplikowany. Ma 

świadomość uciążliwości, są podejmowane działania, w tym planistyczne. Są to 

jednak procesy długotrwałe i jeżeli mają się zakończyć sukcesem, to niestety 

musi to jeszcze potrwać. Czasami trwa to nawet latami.  

 

Radny Wiesław Mrowiec zapytał o plac zabaw planowany na pl. Św. Herberta 

na Os. Witosa. Na razie nic nie dzieje się w sprawie jego powstania.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że inwestycja ta będzie realizowana.  
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Radna Stanisława Wermińska zapytała czy psie odchody można wrzucać do 

ogólnie dostępnych koszy na śmieci. Jeżeli tak, to Radna zawnioskowała o ich 

odpowiednie oznakowanie i podanie na nich odpowiedniej informacji.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się do polecenia odpowiednim służbom 

dodatkowego oznakowania koszy na ogólne odpady. 

 

Radny Mariusz Skiba w odniesieniu do odpowiedzi na swoją interpelację  

z 6.07.2012r. w sprawie zamontowania progów zwalniających lub 

„wyniesionego przejścia dla pieszych” na ul. Wilczewskiego, stwierdził, że 

obiecano poinformować go o działaniach podejmowanych przez Policję w tym 

zakresie.  Dotychczas brak takiej informacji. Pan Radny zauważył, że ulica 

Wilczewskiego jest drogą zbiorczą dla ulicy Słonecznikowej  i ul. Stabika, na 

których takie „wyniesione przejścia dla pieszych” już funkcjonują.  Zapytał na 

czyj wniosek zostały one zamontowane i jakie było stanowisko Policji na ten 

temat. Pan Radny zauważył, że przy ul. Wilczewskiego rozwijane są duże 

prędkości i istnieje duże zagrożenie nie tylko dla pieszych. Poprosił  

o przeanalizowanie sprawy. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się sprawę wyjaśnić.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  ponownie zapytał  o to, czy miasto zapłaci firmie, 

która przygotowała „Strategię rozwoju sportu” całą sumę 170 tys. zł. Radny 

poprosił  o pisemną odpowiedź. Przypomniał, że „Strategia” została przez Radę 

Miasta Katowice odrzucona. „Czy możemy płacić za coś, co nie zostało dobrze 

wykonane, a jeżeli tak, to jaką część tej sumy”.   

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nikt nie podjąłby się wykonania takiego 

dokumentu, gdyby odpłatność za jego wykonanie była  uzależniona od 

zatwierdzenia go przez „określone gremia”, czyli „czynnik polityczny”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie „jak, kiedy i za co” zapłacono.  

  

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na liczne koncerty organizowane 

ostatnio na terenie Doliny Trzech Stawów. Poza pozytywnym aspektem, 

powodują one także dewastację trawników. Jest to tymczasem teren 

rekreacyjno-sportowy. Radny zapytał czy jest jakiś program odtworzenia tych 

trawników, które niedługo zamienią się w „klepiska”.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że tylko fragment Doliny, konkretnie przy 

ul. Francuskiej, w miejscu, gdzie była zlokalizowana scena uległ zniszczeniu. 

Wynika to bardziej z warunków pogodowych. Na podmokły teren wjeżdżały 

tiry, w celu demontażu sceny. Zostanie to naprawione, choć kluczową sprawą 

jest przeprowadzenie drenażu terenu w celu odprowadzenia nadmiaru wody.  

Radny Andrzej Zydorowicz  zwrócił uwagę na teren około 3,5 ha 

przeznaczony na terenie Doliny Trzech Stawów pod rekreację. Planowano tam 

powstanie boisk. Radny zapytał, kiedy teren ten zostanie w jakiś sposób 

zagospodarowany i czy nie warto byłoby np. postawić tam dwie bramki i tym 

samym stworzyć  cos na kształt boisk.  
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Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest aktualnie przygotowywana 

koncepcja zagospodarowania Doliny Trzech Stawów. W oparciu o nią, każdy  

z  jej obszarów zostanie zaplanowany.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że koncepcja zagospodarowania 

Doliny Trzech Stawów została przygotowana po konsultacjach społecznych  

i istnieje od lat. „Nie jest to żadna nowość”. „Zajmijmy się poważnie tym 

terenem”. Radny dodał, że  jest  pewien  postęp  w zagospodarowaniu Doliny, 

powstał plac zabaw oraz inne obiekty. Teraz potrzebne są kolejne, w tym 

sportowe.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  zapytał kiedy zakończy się remont ul. Tysiąclecia 

na odcinku dojazdowym do stacji Pogotowia Ratunkowego, budynku 

zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 88 i pawilonu handlowego przy ul. 

Tysiąclecia 82. Prace remontowe przerwano w związku z wymianą kanalizacji.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o termin zakończenia remontu chodników przy 

ul. W. Pola. Zauważył, że kanalizacja została już na tym odcinku wykonana, 

więc można zakończyć remont chodników.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

Radny Józef Zawadzki ponownie zapytał o losy złomowiska przy ul. Załęskiej. 

Stwierdził, że miał być dla tego terenu opracowany plan zagospodarowania.  

Prezydent Piotr Uszok  odnośnie złomowiska, o które ponownie zapytał Radny 

Zawadzki, stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 

jest w opracowaniu, jednak także on nie zagwarantuje automatycznego 

przeniesienia złomowiska w inne miejsce.  

 

Punkt 7a/ Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie poparcia obywatelskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. <zapis AV> 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że każdego roku Rada Miasta 

podejmuje trudne decyzje związane z budżetem miasta na kolejny rok 

kalendarzowy. Nie zawsze na najważniejsze potrzeby znajdują się w nim środki. 

W związku z tym Radny zwrócił się do wszystkich Radnych z prośbą o poparcie 

inicjatywy społecznej dot. zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. W ciągu ostatnich lat zmiany w zapisach ustaw spowodowały,  

że nakładano na gminy dodatkowe zadania, a z drugiej strony, poprzez zmiany  

w stawkach w podatku dochodowym obniżano wpływy do budżetu. W każdym 

roku Radni składają kilkaset wniosków do projektu budżetu i coraz mniej z nich 

może doczekać się realizacji, gdyż spowodowałoby to zachwianie równowagi 

budżetowej. Tymczasem pojawiła się obywatelska  inicjatywa ustawodawcza. 

Została złożona strona internetowa i trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim 

projektem ustawy dot. zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Na wniosek Pana Radnego, przy zgodzie wszystkich Klubów Radnych, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136108.asx
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wypracowany został projekt przedstawionego dzisiaj oświadczenia. „Pokażmy, 

że jako Rada Miasta jesteśmy zainteresowani tym, aby popierać społeczne 

inicjatywy”. Radny zwrócił się z prośbą o udział i pomoc przy zbieraniu 

podpisów. Będą one zbierane do 20 września br. Radny poprosił o ich 

przekazanie do Biura Rady Miasta, skąd  zostaną  przekazane do organizatorów 

akcji.  

 

Prowadzący obrady poprosił o wsparcie tej obywatelskiej inicjatywy. 

Zobowiązał  się  przekazać  podpisy do Biura Związku Miast Polskich, które 

koordynuje działania w tym zakresie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt oświadczenia pod głosowanie.  

Oświadczenie podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Oświadczenie – zał. nr 2 do protokołu/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia akcji 

REGNON  Spółka Akcyjna w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-219/12.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/576/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-222/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że datę wyborów  zaproponowano na 

dzień 18 listopada 2012r. i taką należy wpisać do projektu uchwały.  

Radny Mariusz Skiba podziękował za zaangażowanie w zorganizowanie 

wyborów do RJP nr 19: mieszkańcom, Radnym Miasta oraz „Dziennikowi 

Zachodniemu” za włączenie się w akcję zbierania społecznych podpisów. Ponad 

pół roku ich zbierania była mozolną pracą na rzecz utworzenia samorządu, który 

troszczy się o sprawy mieszkańców dzielnic: Piotrowic i Ochojca. Ponad  

2 tys. 100 podpisów to wynik zbiórki. Radny poprosił o skuteczne włączenie się 

w organizację wyborów do RJP nr 19.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523372.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136169.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043216
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523505.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136242.asx
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/Uchwała nr XXVI/577/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 

2011r. na zadania związane ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, 

zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów 

zawierających azbest ( w budynkach/ lokalach mieszkalnych). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-223/12.  

W  trakcie Komisji Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/578/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie 

od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat 

nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. 

Kobylińskiego 4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-

wychowawczej Katolickiego Liceum i Gimnazjum im. ks. Emila Szramka w 

Katowicach przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-224/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta  projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/579/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Katowickiej Usługowej 

Spółdzielni Pracy w likwidacji w Katowicach  

z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w 

Katowicach przy ul. Dobrego Urobku. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-225/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

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=1348043288
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523677.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136304.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043353
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523753.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136430.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043413
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523870.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136497.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/580/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Dom Market Sp. z o.o. w 

Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu 

położonego w Katowicach przy ul. Górniczego Stanu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-226/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt  uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radny Jerzy Forajter poprosił o przybliżenie sprawy, szczególnie co do 

lokalizacji firmy. Zapytał w jakich okolicznościach doszło do sytuacji, że 

musimy umarzać tę wierzytelność.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

spółka nie została wpisana do rejestru sądowego, czyli praktycznie nie istnieje. 

Była prowadzona w stosunku do przedmiotowej spółki dwukrotna egzekucja 

komornicza w latach 2002-2008. Faktyczna należność główna wynosi 26.910,90 

zł. Jest to należność za lata 1997-1998.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XXVI/581/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Hutniczego 

Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOHUT”  

w upadłości w Czeladzi z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 

gruntu położonego w Katowicach przy ul. Hutniczej-Porcelanowej. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-227/12. 

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radny Jerzy Forajter poprosił o wprowadzenie. Podobnie jak przy 

poprzednim projekcie uchwały, poprosił o wyjaśnienie dlaczego doszło do 

sytuacji, w której należy umarzać wierzytelności. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

umorzenie dotyczy kwoty względem firmy będącej w upadłości. Miasto zgłosiło 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347523952.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136569.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043542
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347524369.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136631.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136631.asx
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wierzytelności do masy upadłościowej. Zostało zakończone postępowanie 

upadłościowe i Katowice poinformowane zostały, że środki ze sprzedaży 

majątku spółki nie wystarczyły na zaspokojenie wierzytelności miasta. Są to 

należności za lata 2001-2004. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała jakie postępowania były wszczynane 

w latach 2001-2004, żeby wyegzekwować należne miastu należności. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

już w roku 2004 miasto zgłosiło te wierzytelności. Spółka była w upadłości. 

Zgłaszano je zatem do masy upadłości bez zbędnej zwłoki. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XXVI/582/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec IMG Development Sp. z 

o.o. w organizacji w Katowicach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste gruntu położonego w Katowicach przy Al. Korfantego. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-228/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XXVI/583/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta 

Katowice na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-230/12.  

W trakcie Komisji Organizacyjnej projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej 

opinii ( w wyniku głosowania: 3 głosy „za” i 3 głosy „przeciw”).  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w styczniu ubiegłego roku 

uchwalono ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę -  Kodeks wyborczy, gdzie 

został zamieszczony kalendarz czynności poprzedzających tryb wyborów. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043620
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347524456.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136698.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136698.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043704
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347524764.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136763.asx
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Zobowiązano w nim każdą jednostkę samorządu terytorialnego, w terminie 15 

miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy, do uchwalenia  

uchwały, która dzieli miasto na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów 

do Rady każdego miasta. Przedstawiony projekt uchwały dzieli Katowice na 

okręgi wyborcze, identyczne z tymi, w których obecni Radni startowali  

w wyborach samorządowych w roku 2010. Zostały one skonsultowane z Biurem 

Komisarza Wyborczego w Katowicach i przez niego zaakceptowane jako 

poprawnie wyliczone i przypisane. Została jedynie zaktualizowana liczba 

mieszkańców w poszczególnych okręgach.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 14 głosach „za”, 13 głosach  

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/584/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 17  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta 

Katowice dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego 

Uczestnictwa w Kulturze. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-231/12.   

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja  Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, desygnując jednocześnie do prac  

w Jury Panią Radną Elżbietę Zacher.  

Komisja Edukacji odstąpiła od opiniowania projektu uchwały, gdyż nie 

wyłoniła spośród swoich członków kandydata do prac w Jury.  

 

Radny Adam Warzecha zgłosił kandydaturę Pani Radnej Darii Kosmali. 

Zainteresowana wyraziła zgodę na pracę w Jury.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie z dopisanymi nazwiskami: Radnej 

Elżbiety Zacher i Radnej Darii Kosmali. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/585/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej statut Śląskiego 

Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach nadany uchwałą Nr 

XXIII/495/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie 

nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Lalki i Aktora „Ateneum” w 

Katowicach. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348043773
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347525111.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136825.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045488
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347525532.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136891.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-232/12.  

W trakcie Komisji Kultury, Promocji i Sportu projekt uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radny Michał Jędrzejek zwrócił się z prośbą o wyszczególnianie 

poszczególnych zmian w uzasadnieniach do projektów uchwał zmieniających.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nadzór prawny Wojewody 

Śląskiego wykazał, iż Statut instytucji kultury powinien być uzupełniony  

o Radę Programową. Jest to jedyna zmiana, która została wpisana do 

uzasadnienia projektu uchwały.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/586/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej statut Zespołu 

Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia’ w Katowicach nadany 

uchwałą Nr XXIII/496/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Zespół 

Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-233/12. 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/587/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-234/12. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045568
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347525596.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136970.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348136970.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045651
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347525721.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137032.asx
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/Uchwała nr XXVI/588/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia 

Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy 

Katowice w zakresie eksploatacji miejskich przepompowni wód 

deszczowych i urządzeń podczyszczących wody deszczowe na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-235/12. 

W trakcie Komisji Infrastruktury i Środowiska projekt nie uzyskał pozytywnej 

opinii w wyniku głosowania ( 4 głosy „za i 5 głosów „przeciw”).   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/589/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie Miasta Katowice „Skwer Wychowanków Janusza 

Korczaka”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-236/12  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/590/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminów i sposobu 

ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych 

dokonywanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach do 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów 

rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-237/12. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/591/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045720
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347526046.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137162.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045789
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347526504.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137218.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045859
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347526592.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137278.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045926
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347526694.pdf
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Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

akceptacji współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy 

Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce 

mężczyzn 2014 . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-238/12. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Kultury, Promocji i Sportu  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zwrócił się z prośbą o przedkładanie Radzie Miasta 

Katowice raportów dotyczących zestawienia, „czy ekwiwalent medialny jest 

porównywalny z  wysokością  środków,  jaka została zainwestowana”  

w projekty związane  z  ważnymi wydarzeniami sportowymi 

współorganizowanymi i współfinansowanymi przez miasto. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przyjęła wniosek.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył,  iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

zapisano „większą promocję miasta” poprzez wymienione wydarzenie sportowe. 

Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na taką właśnie promocję. Radny 

zapytał czy tak właśnie się stanie, gdyż dotychczas wszystkie imprezy 

organizowane przez związki sportowe, a więc Polski Związek Koszykówki, 

Polski Związek Siatkówki „ograniczały taką promocję”. Nie dopuszczały one 

bowiem do tego, aby promocją zajęło się miasto, pomimo tego, iż jest ono 

jednym z fundatorów. Zatem czy ta uchwała zmieni stosunek związków 

sportowych do sprawy promocji miasta,  na czym będzie ona polegała i jaką 

część z zaplanowanych 10 mln zł przeznaczy miasto na taką promocję.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że rozdzielamy kwotę 10 mln zł na 

współorganizację i współfinansowanie przygotowań oraz przeprowadzenie na 

terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy 

Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014. Na współorganizację  

pozostawia się kwotę 4 360 300 zł, natomiast na promocję kwotę 5 639 700 zł. 

Wynika to stąd, że gospodarze, którymi są miasto Katowice wraz  

z sześcioma innymi miastami przygotowują przy udziale organizatorów, czyli 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej jedną wspólną kampanię promocyjną dla 

wypromowania całej imprezy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że miasta wpłacają różne sumy. 

Najwyższą sumę wpłacają Katowice. Czyli nasz udział w tej wspólnej promocji 

jest największy. Czy w związku z tym będziemy mieli także największy udział 

w promocji, czy też wszystko zostało wyrównane do określonego poziomu, bez 

względu na wysokość wpłat. Czy będziemy mieli ograniczony wpływ na 

decyzje i będziemy musieli podporządkować się decyzjom odgórnym, Polskiego 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137350.asx
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Związku Piłki Siatkowej i innych organizacji, które zostaną do promocji 

zaangażowane.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na promocję miasto przeznacza 

kwotę 5 639 700 zł. Pozostałe miasta gospodarze całą kwotę przeznaczają na 

promocję. Są to kwoty wyższe niż zaproponowane przez Katowice. 

Prawdopodobnie jest to w przypadku Łodzi kwota 6 mln zł, Gdańska na 

poziomie 8 mln zł. Środki miasta Katowice przeznaczone na ten cel są więc 

jednymi z niższych,  przeznaczonych na promocję. Założenie jest takie, że nie 

ma to być kampania promocyjna miasta, tylko związku, imprezy i miast 

gospodarzy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  poprosił o udostępnienie  pisemnej informacji na 

temat kwot przeznaczanych na promocję przez poszczególne miasta 

organizatorów Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się dostarczyć taką informację.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/592/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie Miasta Katowice „Skwer Józefa Kocurka”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-239/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/593/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-240/12. 

W trakcie Komisji Polityki Społecznej projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/594/12/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348045999
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347527185.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137415.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137415.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046063
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347527260.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137475.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046151
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( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice  

w zakresie dotyczącym funkcjonowania spółek prawa handlowego z 

udziałem Miasta Katowice za 2011 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-241/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/595/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-244/12. 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż 

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że projekt uchwały 

dostosowuje statut MBP do zapisów nowej ustawy. Stanowi on akt prawa 

miejscowego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie 

zgłoszono żadnych uwag do projektu.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/596/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-245/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, natomiast 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż 

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze projekt uchwały jest 

konsekwencją oświadczenia, które Rada Miasta Katowice podjęła na 

poprzedniej sesji. Jest to oszacowana pomoc dla spółki GKS GieKSa Katowice 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347527351.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137538.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046227
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530441.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137617.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046299
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530565.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137676.asx
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poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie 2 500 000 nowych akcji 

zwykłych po cenie emisyjnej. Po objęciu tych akcji miasto będzie miało 

43,011%  udziałów w spółce.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  poprosił o podanie nazwisk pracowników Urzędu 

Miasta delegowanych do Rady Nadzorczej Spółki i do Zarządu tej spółki oraz 

pełnionych przez nich funkcji.  

 

Prezydent Piotr Uszok wymienił te osoby: Pani Wiceprezydent Krystyna 

Siejna – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, członkami z ramienia miasta są: 

Pani Elżbieta Solska Kuchciak, Pan Jerzy Łączkowski. W Zarządzie jest Pan 

Wojciech Cygan.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał jaki procent przekazanych przez miasto 

Katowice na rzecz Spółki GKS GieKSa Katowice środków, zostanie 

przeznaczone na wynagrodzenia dla piłkarzy. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się przygotować taką informację.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jak przeanalizuje się debaty, które 

prowadzone były na temat funkcjonowania GKS GieKSa Katowice, to 

potwierdzi się opinia Radnego, że „będziemy się spotykać co pół roku  

i podejmować decyzje dotyczące dekapitalizowania Spółki”. Tak się właśnie 

stało. Dzisiaj  musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy my jako miasto 

Katowice chcemy aby ta spółka i klub piłkarski było jednym z narzędzi 

promocji miasta, czy też nie. Głównym założeniem był awans klubu do 

najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie udało się to do tej pory i jeżeli działania 

oparte będą jedynie o mechanizmy dekapitalizowania, to nie awansujemy także 

w przyszłym roku, bo w bieżącym nie ma na to najmniejszych szans. Jest 

możliwe aby  przez cztery okresy transferowe przygotować podmiot sportowy 

do realizacji celów zakładanych przez właściciela. Chcąc poprzeć projekt 

uchwały, Radny zaproponował dwie rzeczy: aby przygotować  długoterminową 

politykę właściciela w stosunku do GKS GieKSa Katowice S.A. oraz aby 

Zarząd Klubu przygotował strategię funkcjonowania spółki, tak by osiągnąć cele 

stawiane przez właściciela. Dobrze byłoby także zakreślić termin realizacji tych 

celów, przy założeniu, że celem jest awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że taki  wniosek został 

zrealizowany poprzez przyjęcie oświadczenia na sesji Rady Miasta w lipcu br., 

gdyż zobowiązano w nim miasto do przygotowania takiej właśnie strategii. 

„Obecnie oczekujemy na taki dokument”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wszystko się zgadza, poza 

zrozumieniem słowa „właściciel”. Jest ich kilku. Oczekiwanie od jednego z nich 

„czytelnej strategii, przy braku czytelności polityki pozostałych właścicieli 

spółki musi wymagać czasu dla wykrystalizowania się określonego poglądu”. 
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Nie jest to proste. Obecnie miasto realizuje „bardziej strategię utrzymania klubu 

i jego pozostawienia w mieście, jako tego, poprzez który będzie można 

realizować promocję miasta, niż jako ugruntowaną już strategię i politykę 

wobec Spółki i Klubu”. Poczekajmy na stanowisko pozostałych właścicieli.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „my nie mówimy 

o strategii właścicieli, tylko o strategii miasta, jako jednego  

z właścicieli. Każdy z akcjonariuszy spółki ma swoją strategię wobec tej 

spółki”. W oświadczeniu Rady Miasta takie zobowiązanie zostało złożone  

i oczekujemy na jego realizację.  

 

Radny Marek Szczerbowski  stwierdził, że obecnie jeżeli „chcemy realizować 

wyznaczone cele, to musimy posiadać taką większość, która pozwala na 

dokonywanie swobodnych zmian we wszystkich elementach”. Miasto Katowice 

powinno w perspektywie jakiegoś czasu stać się głównym właścicielem GKS 

GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na czas kiedy ten klub się uwiarygodni. 

 

Radna Bożena Rojewska zauważyła, że Klub GieKSa Katowice jest Spółką 

Akcyjną, zatem posiada właściciela, na którego wniosek powstają Rada 

Nadzorcza złożona z członków, których powołuje właściciel, a następnie 

powoływany jest Zarząd. To on odpowiada za działalność spółki. To Zarząd 

przedstawia strategię rozwoju, a nie właściciele, którzy mogą taką strategie 

przyjąć, lub nie. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/597/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-246/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/598/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046409
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530652.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137763.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530720.pdf


 23 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec Przedsiębiorstwa Przetwórstwa 

Mięsnego „PIEKOT” Spółka z o.o. z tytułu użytkowania lokalu przy ul. 

Gliwickiej 194 w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-247/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/599/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-248/12. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Helena Hrapkiewicz 
poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji zaopiniowano projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy z zapisanej w projekcie uchwały 

inicjatywy mogą skorzystać rady jednostek pomocniczych, a jeżeli tak, to czy 

będą musiały zrezygnować z obiecanych im przez stronę prezydencką środków 

finansowych w wysokości 150 tys. zł. Radny poprosił, żeby w przypadku 

możliwości takiego skorzystania, informację na ten temat przesłać do 

wszystkich rad jednostek pomocniczych działających na terenie miasta oraz do 

spółdzielni mieszkaniowych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze projekt uchwały oparty jest na 

zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest ona 

skierowana do „społeczeństwa”, czyli do organizacji pozarządowych lub innych 

podmiotów realizujących zadania i będących przedstawicielami jakiejś 

społeczności. Rady jednostek pomocniczych mają już zagwarantowane swoje 

środki do dyspozycji.  

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że wobec tego rady jednostek 

pomocniczych oraz spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą skorzystać z zapisów 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że mogą to być spółdzielnie, czy 

spółki mieszkaniowe reprezentujące mieszkańców. To oni, z imienia i nazwiska, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137881.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046558
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530887.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348137945.asx
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muszą poprzeć inicjatywę lokalną.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/600/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-249/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/601/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 34 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-250/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/602/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi  

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Księdza Bolesława 

Kałuży”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-251/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/603/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 36 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=1348046623
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347530982.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138012.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046701
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531067.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138099.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046765
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531156.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138164.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348046840
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531272.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani  M K, Pana M K, Pani M K  

i Pani A K z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Tysiąclecia. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-252/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/604/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 37 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M B 

na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-229/12. 

Komisja Rewizyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/605/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

c.d. punktu 37 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa K 

i M M o umorzenie przysługujących miastu Katowice należności z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego  w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-243/12 . 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/606/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 38 Interpelacje . <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w trakcie XXV sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138230.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348047156
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531351.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138301.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348047430
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531439.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138381.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138381.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1348047606
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/13/1347531546.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138451.asx
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1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.odstąpienia od pomysłu połączenia Klubów Sportowych GKS Katowice i 

Polonia Warszawa. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 2.08.2012r. 

1.2. odstąpienia od decyzji zmierzającej do wycinki pięknych starych drzew 

rosnących na ul. Kościuszki w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

8.08.2012r. 

1.3. likwidacji starych słupów oświetleniowych na ul. Rycerskiej, Bocznej i 

Szybowej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 7.08.2012r. 

2/ Radny Andrzej Zydorowicz  w sprawie: 

2.1. siatkarskiej „strefy kibica” przed Spodkiem. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 6.08.2012r. 

2.2. zaniedbań w Dolinie 3 Stawów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.08.2012r. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie  zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

8.08.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia 14.08.2012r. 

4/ Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie: 

4.1. przeprowadzenia przez Straż Miejską akcji mającej na celu poprawę 

czystości w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.08.2012r. 

4.2. przejścia podziemnego przy ul Panewnickiej w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.08.2012r. 

5/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie ograniczenia skutków zwalniania 

nauczycieli. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 3.08.2012r. 

5/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

5.1. podjęcia systemowych działań w sprawie budowy hal sportowych w 

mieście Katowice, oraz poprawy istniejącej infrastruktury sportowej w tym 

budowy nowych sal gimnastycznych przy istniejących placówkach oświatowych 

naszego miasta. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.08.2012r. 
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5.2. wyjaśnienia przyczyny zamknięcia basenu na Zadolu w Katowicach Ligocie 

oraz dalszego losu tego obiektu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 7.08.2012r. 

6/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

6.1. struktury podwyżek w administracji miejskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.08.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia 14.08.2012r. 

6.2. kosztów i ewentualnych korzyści organizacji etapu wyścigu Tour de 

Pologne w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 6.08.2012r. 

6.3. budowy chodnika i montażu oświetlenia ulicy Bukszpanowej w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 10.08.2012r. 

6.4. ograniczenia handlu w sklepach monopolowych zlokalizowanych na ulicy 

Mariackiej do godz. 20.00. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

08.08.2012r. 

6.5. realizacji inwestycji przy ul. Mariackiej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

16.08.2012r. 

7/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego 

Arkadiusza Godlewskiego w sprawie sytuacji w Fundacji GNIAZDO na ul. 

Morcinka 19a. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 6.08.2012r. 

8/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

8.1. zmiany organizacji ruchu pojazdów samochodowych na Placu Pod Lipami 

w dzielnicy Giszowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

5.08.2012r. 

8.2. przyznania nagród zawodnikom AZS AWF, którzy otrzymali nominację 

olimpijską. 

8.3.ratowania walcowni cynku w Katowicach – Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

31.07.2012r. 

8.4. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2013 rok z 

przeznaczeniem na renowację elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 

10 w Szopienicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

1.08.2012r. 
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Państwa 

Radnych: 

1/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wyznaczenia miejsc dla 

pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów na ul. Sokolskiej 

w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

9.08.2012r. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. poprawy jakości życia mieszkańców Katowic jako egzekwowanie zakazu 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.08.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga  

z dnia 23.08.2012r. 

2.2. poprawy stanu technicznego zajezdni autobusowej na ul. Beskidzkiej  

w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.08.2012r. 

3/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie miejskiej wypożyczalni 

rowerów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.08.2012r. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w  sprawie dofinansowania XX 

Międzynarodowego Turnieju Barbórkowego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 7.08.2012r. 

5/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie wykonania miejsc parkingowych  

i remontu ulicy Małopolskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.08.2012r. 

Odpowiedź uzupełniająca Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani 

Krystyny Siejnej z dnia 13.08.2012r. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zapewnienia dostawy zimnej wody 

do budynków SM „Górnik” w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.08.2012r. 

7/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie wykonania fontanny parkowej w 

Piotrowicach na placu Filipa Limańskiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.08.2012r. 

8/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie połączenia ulicy 

Marcinkowskiego z ulicą 1-go Maja. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.08.2012r. 
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9/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

9.1. kontynuacji koncertów OFF Festiwalu w godzinach nocnych w 

poniedziałek. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.08.2012r. 

9.2. pomocy socjalnej przez MOPS mieszkance Katowic. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 27.08.2012r. 

10/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

10.1. budowy odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Bażantów. 

Odpowiedź  Pana Wiceprezydenta  Marcina  Krupy  z  dnia 6.09.2012r.  

10.2. budowy odcinka ścieżki rowerowej w rejonie Siemianowickiej w 

Chorzowie  a  ul. Bytkowską w Katowicach. 

Odpowiedź  Pana Wiceprezydenta Marcina Krupy z dnia 6.09.2012r.  

10.3. monitorowania  bezpieczeństwa  ruchu. 

Odpowiedź  Pana Wiceprezydenta Marcina Krupy z dnia 10.09.2012r.  

10.4. uelastycznienia płatności w strefie płatnego parkowania. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.08.2012r. 

10.5. zwiększenia płynności ruchu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia  

04.09.2012r. 

10.6. zorganizowania parkingu dla rowerzystów – kibiców GKS. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 03.09.2012r. 

10.7. kosztów i korzyści organizacji etapu Tour de Pologne w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.08.2012r. 

10.8. sprawności fizycznej uczniów katowickich szkół. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 24.08.2012r. 

10.9. zbiorowego żywienia w szkołach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.09.2012r. 

10.10. utworzenia publicznie dostępnego rejestru umów. 

Odpowiedź  Pana Prezydenta  Piotra Uszoka z dnia 6.09.2012r.  

11/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie poprawy jakości 

tymczasowej infrastruktury w rejonie ul. Św Jana i Rynku (przejście ulicą 

Teatralną do ulicy Korfantego). 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 29.08.2012r. 

12/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania i zawieszenia 

siatek „piłkochwytów” za bramką boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 

Goetla. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent   Krystyny Siejnej z dnia 11.09.2012r.  
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13/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przekształceń Szpitala 

Miejskiego w Murckach. 

Odpowiedź Pani Wiceprezydent Krystyny Siejnej z dnia 4.09.2012r.  

14/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie udostępniania sali 

gimnastycznej w Gimnazjum nr 19. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 04.09.2012r. 

15/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

15.1. przyznania środków finansowych na rzecz SPSK nr  7 ŚUM w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 30.08.2012r. 

15.2. uregulowań związanych z własnością terenu, na którym istnieje zajezdnia 

autobusowa KHW KWK Mysłowice-Wesoła /ul. Beskidzka/. 

15.3. zabudowy ławek na osiedlach i skwerach w Katowicach. 

15.4. remontu muszli koncertowej w Parku Kościuszki w Katowicach. 

15.5. środków finansowych na zadania remontowe do planu budżetu 2013r. 

16/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie udrożnienia kanalizacji w Bogucicach. 

17/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie wspólnej identyfikacji wizualnej 

miasta Katowice. 

18/ Radnej Krystyny Panek  i  Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie 

modernizacji chodnika dla pieszych przy ul. Topolowej w Katowicach. 

19/ Radnego Józefa Zawadzkiego, Radnej Krystyny Panek , Radnego 

Jerzego Dolinkiewicza i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie pilnych 

zakupów inwestycyjnych przez Szkołę Podstawową nr 20 im. Tadeusza Rejtana 

w Katowicach – Załężu przy ul. Zarębskiego 2. 

20/ Radnego Józefa Zawadzkiego, Radnej Krystyny Panek, Radnego 

Jerzego Dolinkiewicza i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie 

przeprowadzenia pilnych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 

20 w Katowicach – Załężu. 

21/ Radnego Adama Warzechy – wniosek w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do naprawy nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i 

Ligonia rozebranej podczas prac na sieci gazowniczej. 

22/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie poprawy bezpieczeństwa dojścia do 

Miejskiego Przedszkola nr 19 i Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach 

Zawodziu. 

23/ Radnego Marka Szczerbowskiego  w sprawie organizacji lekcji etyki. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice do 2020r.,  

1.2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

ul. Załęskiej w Katowicach, 

1.3.przekształceń Szpitala Miejskiego w Murckach. 

2/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie: 



Pan S      w związku z tym poprosił Radę Miasta o podjęcie stosownych 

Pan D        S

Pana D            S 

u D              S 

11.09.2012r. Pana D            S          o zabranie głosu na sesji Rady Mi
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2.1. organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, 1 Maja, 

Granicznej, Dudy-Gracza w Katowicach, 

2.2.budowy chodnika wzdłuż linii tramwajowej nr 16 od ulicy Św. Huberta do 

pętli tramwajowej.   

3/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

3.1.placu zabaw przy Gimnazjum nr 16 w dzielnicy Giszowiec,  

3.2.wykonania podjazdu w budynku przy u. Wiosny Ludów 29. 

4/ Radnej Krystyny Panek w sprawie; 

4.1.wykonania modernizacji nawierzchni chodnika na łuku ul. Grabowej i ul. 

Jesionowej, 

4.2.utworzenia przejścia na jezdni ul. Topolowej i ul. Klonowej.   

 

Punkt  39 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek z dnia 

asta 

Katowice w punkcie „Wolne wnioski”.  

Rada Miasta Katowice udzieliła Pan głosu  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”.  

 

przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Edukacji  podjęto wiążącą wszystkie strony intencję dotyczącą umiejscowienia 

siedziby  Zespołu  Szkół  Budowlanych  przy ul. Techników. Miała ona 

dotyczyć przeniesienia kształcenia całościowo do Zespołu Szkół Odzieżowych 

przy ul. Techników z pozostałych dwóch budynków. Niestety 3 września br., na 

polecenie władz miasta, przedmioty wykształcenia ogólnego zostały 

przeniesione do budynku „A”, natomiast przedmioty wykształcenia 

zawodowego pozostały nadal w budynkach szkoły. W związku z tym, że w dniu 

18 czerwca br. Komisja Edukacji przyjęła następujące zapisy: „ …pozytywnie 

opiniuje docelowe usytuowanie w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych  

i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak. Jednocześnie Komisja wnioskuje do 

Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie 

niezbędnego, gruntownego remontu tego obiektu. Zgodnie z deklaracją Pani 

Prezydent, do czasu gotowości wszystkich pomieszczeń, przenoszone kierunki 

pozostaną w swoich siedzibach”.  stwierdził, że od 3 września 

2012r. to porozumienie nie obowiązuje. Młodzież przemieszcza się pomiędzy 

budynkami, co przerwę dziesięciominutową. Przedmioty zawodowe 

prowadzone są w starych budynkach, natomiast przedmioty ogólne w budynku 

Zespołu Szkół Odzieżowych. Nie ma stałych klasopracowni. „Nauczyciele 

również wędrują po szkole”. „W zasadzie została zerwana umowa społeczna”. 

działań i skłonienie władz miasta do przestrzegania podjętego przez Radnych 

stanowiska. 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że sprawa jest na tyle 

poważna, iż wymaga natychmiastowego działania, np. nadzwyczajnego 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138528.asx
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posiedzenie Komisji Edukacji. Wiosną tego roku wypracowano kompromis  

w trosce o dobro uczniów, Pan Prezydent złożył w tej sprawie szereg 

publicznych deklaracji co do kalendarza działań, harmonogramu i sposobu 

działań. Dzisiaj okazuje się, „że mamy z tym kłopot”. Nie jesteśmy gotowi aby 

dzisiaj, w tym miejscu przeprowadzić publiczną dyskusję na ten temat. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji 

Edukacji, żeby w najbliższym czasie zwołała posiedzenie poświęcone tej 

sprawie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wysłuchaliśmy głosu rodzica, 

natomiast nikt nie zapytał Pani Prezydent czy pokrywa się to ze stanem 

faktycznym i w którym miejscu mamy różnicę zdań. Pani Wiceprezydent 

wyraziła nadzieje, że jeżeli zostanie zwołana Komisja Edukacji wówczas obie 

strony będą mogły się wypowiedzieć w sposób prawdziwy i rzetelny.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że jest to punkt 

„komunikaty i wolne wnioski”. Trudno  w  nim dyskutować. W trakcie Komisji 

będzie można to uczynić.  

 

Radny Jerzy Forajter zaprosił Radnych na „symultantkę szachową”  

z udziałem arcymistrza szachowego z Czech, która odbędzie się w dniu 17 

września 2012r.  w sali 209 Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4 o godz. 16.00. 

Turniej odbędzie się na wniosek Prezesa Klubu Szachowego „Hetman 

Katowice” Pana Tadeusza Szafrańca. Radny poprosił o zgłoszenia ze strony 

Radnych i Urzędników.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.10 zamknął  obrady XXVI  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                   Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący                                                   

                                                                                   Rady Miasta Katowice                                                                                             

Beata Musiał                                 

                                                                                    Arkadiusz Godlewski                                                                                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/9/20/1348138585.asx

