
 

 

 1 

 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXIX  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  28 listopada 2012 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.25 

Numery podjętych uchwał: XXIX/650/12 – XXIX/675/12 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski   

Sekretarze sesji: Radna Krystyna Panek  i Radny  Piotr Pietrasz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Włoch  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym.  

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radna nieobecna- Elżbieta Zacher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

Porządek obrad XXIX  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 XXVIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Katowice na stałe 

obwody głosowania ( PU-311/12). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wdrożenia programu czasowego 

udostępniania uczniom podręczników szkolnych w oparciu o działającą w 

Mieście Katowice sieć bibliotek szkolnych ( PU-278/12).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 

organizacyjnym miasta Katowice ( PU-307/12).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2011/2012, w 

tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów” ( PU-308/12).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, działającymi na terenie miasta Katowice ( PU-309/12).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku ( PU-

315/12).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

klubami dziecięcymi, działającymi na terenie miasta Katowice ( PU-316/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie 

cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w 

Katowicach na 2013r. ( PU-323/12).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 

Lwowskiej  

i Kołodziejskiej w Katowicach ( PU-324/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego 

cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP ( teren nr 1), ul. 

Załęskiej i Szadoka ( teren nr 2), ul. Kormoranów ( teren nr 3), ul. 

Kościuszki i Ceglanej ( teren nr 4) w Katowicach ( PU-325/12).  
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 

skarbowej na terenie miasta Katowice ( PU-326/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice (PU-327/12). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ( PU-328/12).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z 

udziałem Miasta Katowice ( PU-329/12).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w 

Katowicach ( PU-330/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu miasta Katowice ( PU-331/12). 

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

terenie Miasta Katowice „Bederowiecka” ( PU-332/12).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku M.W. Trade 

S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego 

Murcki w Katowicach ( PU-314/12).  

25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2012 rok ( PU-334/12).  

25b/ Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-335/12).  

25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Miejskiemu Murcki w Katowicach ( PU-336/12).  

25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PU-337/12). 

25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana L B ( PU-338/12).   

26. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana W H  na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice w 

zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Katowicach ( PU-310/12).  

- skargi Pani K S na nieprawidłowe działania Dyrektora Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ( PU-319/12).  

- skargi Pana J W na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-322/12) 

27. Interpelacje radnych. 
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28. Komunikaty i wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji.                          
 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XXIX 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 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/ Krystynę Panek  

2/ Piotra Pietrasza  

W wyniku głosowania,  przy  22  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni:  Krystyna Panek i Piotr Pietrasz. 

( 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 Stanisława 

Włocha. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano  

większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

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

Miasta oraz na stronach internetowych BIP. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355229906.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355229991.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181289.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230071.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181337.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230127.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

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

31 października 2012r.  

Protokół z XXVIII  sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 23 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.) Wiceprezydent Miasta Katowice Pani 

Krystyna Siejna zawnioskowała o zmiany porządku obrad  polegające na: 

1/ dopisaniu punktu  25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok ( PU-334/12). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że do tego punktu porządku 

obrad wniesie autopoprawkę dotyczącą  zakupu nieruchomości przy ul. Asnyka  

( dotyczy terenu stadionu KS Kolejarz).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 25b/ Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian w 

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

335/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Miejskiemu Murcki w Katowicach ( PU-336/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2012r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PU-337/12). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

5/ dopisaniu punktu 25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Pana L B ( PU-338/12).   

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181409.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230184.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181462.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181494.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181555.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181712.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181754.pdf
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Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna złożyła  informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 30 października do 23 listopada 2012r.  

/ Informacja Prezydenta  – zał. nr 1 / 

 

Punkt 7 Zapytania radnych.  <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zwrócił uwagę na skutki 

rozpoczętego sezonu grzewczego i związanej z nim „niskiej emisji”. Zapytał ile 

kontroli odnośnie indywidualnych źródeł ciepła przeprowadziła Straż Miejska 

oraz  ile osób zostało ukaranych. Ilu osobom zaoferowano także zmianę obecnie 

stosowanych źródeł ciepła. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie. 

Przewodniczący Arkadiusz Godlewski zapytał ile miejsc parkingowych 

powstanie w wyniku prowadzonej inwestycji przy zbiegu ulic Armii Krajowej  

i Hierowskiego. „Jedynym celem, który tam istnieje jest cel komercyjny, 

związany z powstającym prywatnym ośrodkiem sportowym”. „Powstaje tam 

obecnie parking ze środków publicznych na potrzeby inwestora komercyjnego”. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić wyjaśnień na piśmie.  

Prowadzący obrady zapytał także o trwający od pięciu miesięcy proces 

wyburzania budynku przy ul. Bocheńskiego 149. „Czy musimy czekać, aż 

komuś stanie się jakaś krzywda, żeby firma zajęła się wyburzeniem”.  

Kolejna poruszona przez Przewodniczącego Rady sprawa, to korty na Janowie.  

W mediach pojawiła się informacja o tym, że może się to nie zakończyć 

przejęciem przez miasto działających tam kortów i zachowaniem w tym miejscu 

działalności sportowej związanej z uprawianiem tenisa. Przewodniczący Rady 

zapytał  jaki punkt jest „ryzykiem” całej tej operacji. W związku z otrzymaniem 

przez Radnych biletów na „Galę boksu zawodowego”, Przewodniczący Rady 

zapytał, czy budżet miasta  dokłada się do tej „komercyjnej imprezy” i w jakiej 

kwocie oraz  na podstawie „jakich celów biznesowych”. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  nawiązując do wspomnianego i powstającego 

parkingu przy ul. Pijarskiej, wyjaśniła, że jest to długo negocjowany, nowy 

łącznik pomiędzy ul. Pijarską, a Armii Krajowej.  Stanowi to „wygaszenie 

starego przelotu” ul. Hierowskiego do ul. Armii Krajowej. Jest to początek 

śladu, który łączy wschód z zachodem miasta, aż do ul. Kościuszki. Pozostała  

w tym miejscu niewielka przestrzeń. Z jednej strony będzie to teren zielony,  

z drugiej kilka miejsc parkingowych. Odbywa się to na zasadzie  współpracy  

z deweloperem, który wykonał projekt i w drodze darowizny przekazał go 

miastu, które wykonuje tę inwestycje.   

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230296.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230346.asx
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W sprawie wyburzenia budynku przy ul. Bocheńskiego, Pani Prezydent 

wyjaśniła, że przetarg wygrała firma, która nie przewidziała, iż  będzie musiała 

od strony chodnika prowadzić wyburzenie ze „zwyżki”, a nie w tradycyjnej 

metodzie wyburzania murów. Z tego powodu „zeszła z budowy”. KZGM 

zmuszony był w związku z tym ogłosić nowy przetarg i procedura ta nadal trwa. 

Jest jednak nadzieja, że budynek zostanie wyburzony do końca br.  

Wyjaśniając sprawę kortów w Janowie przy ul. Szopienickiej,  Pani Prezydent 

stwierdziła, że trwają rozmowy pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym, 

który jest użytkownikiem wieczystym tego terenu, a miastem Katowice  

o zamianie gruntów. Obecnie trwają wyjaśnienia związane z własnością tych 

gruntów.  

Gala Boksu Zawodowego, to wydarzenie, które w niewielkiej wysokości 

dofinansowuje miasto w ramach swojej promocji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski w nawiązaniu do powstającego 

parkingu przy połączeniu ul. Hierowskiego z Armii Krajowej i dalej z ul. 

Pijarską  stwierdził, że powstaje tam parking „ze środków publicznych ….Jest to 

teren o powierzchni około 1 ha, nie powstaje tam kilka miejsc parkingowych, 

tylko przynajmniej cztery rzędy miejsc parkingowych. My od pięciu lat nie 

potrafimy wybudować węzła „park and drive” w  Zawodziu, a nagle na potrzeby 

inwestora komercyjnego budujemy dla niego parking”. Budowa ulicy jest 

zadaniem własnym gminy, ale parkingu „pod komercyjną inwestycję” już nie. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że będzie tam także 

pełnowymiarowa droga oraz teren zielony.  

 

Radny Tomasz Maśnica stwierdził, że zniecierpliwieni mieszkańcy Osiedla 

Zadole pytają o boisko wielofunkcyjne, które miało powstać na tym terenie.  

Z pozyskanych informacji ze Spółdzielni „Górnik” wynika, iż wszystkie 

zalecone przez miasto wytyczne, Spółdzielnia spełniła. Tymczasem kolejny już 

sezon obiektu sportowego nie ma.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze sprawa jest w toku. Po 

podpisaniu umowy ze Spółdzielnią, która będzie administrowała wspomnianym 

boiskiem, a miastem Katowice, zostanie uruchomiona procedura wydatkowania 

środków, czyli projekt i realizacja. Inwestycja nie jest zagrożona. Pani 

Prezydent dodała, że „czasami procedury trwają dłużej niż sama realizacja 

projektu”.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o realizację kanalizacji przy ul. 

Hierowskiego oraz o brak wykonania odprowadzenia wody deszczowej przy 

okazji prowadzenia robót kanalizacyjnych przy ul. Wapiennej.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się w sprawie ulicy Wapiennej 

udzielić wyjaśnień na piśmie. W sprawie kanalizacji przy ul. Hierowskiego, to 

kończy się procedura przetargowa. W przyszłym roku zadanie to zostanie  

wykonane.  
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Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że jeżeli nie zostanie to zadanie 

zrealizowane przy obecnie prowadzonych pracach, gdyż obecnie kładziony tam 

już będzie asfalt, to poprosiła o zaproponowanie przez miasto innego 

rozwiązania w tym miejscu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jakie koszty poniesie miasto w związku  

z planowaną na początek kwietnia przyszłego roku imprezą z cyklu WTA  

w tenisie ziemnym kobiet. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że miasto jest obecnie na początku 

rozmów. Toczą się one nie tylko odnośnie roku 2013, ale dotyczą   długofalowej 

współpracy i dłuższej obecności tej imprezy w Katowicach. W budżecie miasta 

zaplanowano na ten cel kwotę 400 tys. zł.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że oprócz gotówki, przekazujemy 

także możliwość bezpłatnego korzystania z hali „Spodka”. Należałoby także 

przeliczyć koszt wynajmu sali, gdyż są to dodatkowe koszty jakie poniesie 

miasto. Poza dużą halą „Spodka”, ma być także wyłączona mała hala, na której 

znajduje się lodowisko. Ma się tam znajdować kort treningowy. Trwają także 

przymiarki do tego  aby w hali w Szopienicach zorganizować kort treningowy. 

Wydaje się więc, że nie będzie to planowany koszt 400 tys. zł, ale około 1 mln 

zł.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że negocjacje dopiero się 

rozpoczęły. Trudno dzisiaj mówić o szczegółach.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że minimalny czas przygotowań 

takiego turnieju, to sześć miesięcy. Miastu pozostało niespełna pięć miesięcy  

i „nie wiemy ile pieniędzy mamy wydać na tę imprezę, nie wiemy także na 

czym stoimy”. Jeżeli będziemy gospodarzami, to musimy mieć przynajmniej 

orientacyjne rozeznanie w kosztach.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że obecnie zaplanowaliśmy 400 

tys. zł. na tę imprezę. Pełna kwota zostanie podana po zakończeniu negocjacji, 

które obecnie trwają.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski zapytał czy z tego turnieju 

będzie przeprowadzona  transmisja telewizyjna i w jakiej stacji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że taka transmisja będzie w TVP. 

Jest ona następnie sprzedawana, tak jak wszystkie turnieje WTA. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że do tej pory WTA, poza Francją  

i Luksemburgiem, Belgią i Szwecją nie sprzedało żadnych praw do transmisji  

w Europie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to turniej przeniesiony  

z Danii.  

Prowadzący obrady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że umowa pomiędzy 

WTA, a telewizjami wygasa 31 grudnia 2012r. Trwają negocjacje sprzedaży 

pakietów do poszczególnych państw. Dotychczas zawarto dwie umowy, ale 

poza Polską.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że już w pierwszym projekcie 

umowy mamy zagwarantowane transmisje telewizyjne. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „jeżeli nie będzie transmisji telewizyjnej, 

to szkoda pieniędzy na ten turniej. Za 400 tys. lepiej wybudować dwa ośrodki 

tenisowe i przeznaczyć środki na szkolenie młodzieży”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na razie jest zaplanowana 

kwota, która zostanie wydatkowana dopiero wtedy, gdy wszystko zostanie 

dopięte i zostaną zagwarantowane takie uwarunkowania, które przedstawi 

miasto.  

Przewodniczący Rady zapytał  kiedy zawarta zostanie umowa z organizatorem 

turnieju.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, ze prawdopodobnie w połowie 

stycznia 2013r.  

 

Radny Adam Warzecha przywołał doniesienia prasowe, z których wynika, że 

miasto wycofuje się z pomysłu złożonego w roku 2006 przez Pana Tomasza 

Koniora związanego z zamianą części ulicy Dworcowej w deptak. Radny 

zapytał czy to prawda, bo jeśli tak, to „bardzo zła decyzja”. Radny zapytał także 

na jakim etapie są plany budowy w tym miejscu parkingu wielopoziomowego. 

„Jaki jest sens organizowania konkursów architektonicznych, skoro ich skutków 

nie widać, nawet po upływie tak znacznego okresu czasu”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „nic Jej nie wiadomo abyśmy 

mieli zmieniać wizję architektoniczną, która wygrała zagospodarowanie ulicy 

Dworcowej”. Okresowe wstrzymanie prac wynika z rozmów prowadzonych ze 

stroną „komercyjną”, czyli właścicielem nieruchomości po PKP. Procedura 

budowy podziemnych garaży  jest  końcową  fazą  sprecyzowania zaproszenia 

do składania ofert. Rozmowy z dwoma podmiotami toczą się już dość długo  

i jest szansa, że w niedługim czasie miasto przystąpi  do  „ogłoszenia do 

składania ofert”.  

 

Radna Bożena Rojewska zawnioskowała o możliwość wykonania chodnika 

przy ul. Kard. Kominka, który szczególnie przy Restauracji „Strzelec” jest  

w bardzo złym stanie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się rozpatrzyć sprawę  

w możliwie najszybszym terminie i udzielić Pani Radnej odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o przygotowania miasta do sezonu 

odśnieżania w części dotyczącej modernizowanego Rynku. „Zmieni się układ,  

a już dziś mieszkańcy narzekają na to, że jest problem z komunikacją”. „Czy 

jesteśmy przygotowani na okres zimowy i w jakim zakresie”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprzeczyła jakoby mieszkańcy się skarżyli. 

Udostępnianie fragmentów Rynku następuje „na bieżąco” i przechodzenie przez 

niego staje się coraz łatwiejsze. Co do przygotowań miasta do sezonu 

zimowego, to został powołany specjalny zespół, miasto podzielono na 
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poszczególne rejony odśnieżania z kolejnością ich ważności. MZUiM i MPGK 

są do niego gotowe. Na placach budowy odśnieżanie obciąża wykonawcę.  

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że w złożonej przez siebie w tej 

sprawie interpelacji przywoływał skargi mieszkańców na ich kłopoty związane  

z poruszaniem się po centrum miasta.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna zauważyła, ze Radny w swoim pytaniu 

stwierdził, że mieszkańcy skarżą się na „odśnieżanie i komunikację”. Pani 

Prezydent stwierdziła, że „na komunikację się akurat nie skarżą”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz wyjaśnił, że sprawa transmisji WTA przedstawia 

się w ten sposób, iż transmitować to wydarzenie ma tylko TVP w kanale 

kodowanym, którego odbiór jest mocno ograniczony. WTA zakończyła umowę 

z telewizjami w ubiegłym roku i nie ma prawa do bezpłatnego otrzymywania od 

telewizji państwowych wizji i fonii z tych imprez. Radny przywołał słowa Pani 

Prezydent, która poinformowała o perspektywicznych działaniach jeżeli chodzi 

o ten turniej  w Katowicach i zabiegach, które mają doprowadzić do tego, aby ta 

impreza odbywała się do roku 2018. Radny zapytał jak organizacja tej 

„kobiecej” imprezy może spopularyzować tenis w naszym mieście. „Nie 

wystarczy zakupić imprezę”. Należy opracować system szkolenia młodzieży  

i stworzyć w Katowicach bazę do uprawiania tenisa ziemnego. Nie możemy 

dopuścić  by podobnie jak po Mistrzostwach Europy w siatkówce i koszykówce 

nie pozostał w Katowicach żaden ślad w postaci rozwoju tych dyscyplin. 

Dobrze, że potrafimy opłacić i pozyskać dla miasta atrakcyjną imprezę, ale 

należy umiejętnie ją wykorzystać do promocji tenisa ziemnego. Radny zapytał 

czy  miasto ma  już opracowaną koncepcję rozwoju tej dziedziny sportu.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że po sprecyzowaniu umowy na 

organizację WTA w „Spodku”, miasto przekaże także koncepcję popularyzacji 

tenisa w Katowicach.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „najpierw należy mieć koncepcję,  

a potem szukać środków finansowych, żeby ją realizować”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „działamy dość racjonalnie  

i nie wydatkujemy środków niepotrzebnie”.  

 

Radna Bożena Rojewska ponownie nawiązała do sprawy utrudnionego 

dojazdu do ul. H. Brodatego, która jest obecnie jedyną dojazdową drogą do 

budynku znajdującego się przy ul. Zawiszy Czarnego 2. Jest to związane  

z budową drugiej, z czterech planowanych tam „wież”. Radna stwierdziła, że 

„pomimo obietnic składanych na poprzedniej sesji przez Pana Prezydenta,  

w sprawie nic nie zostało zrobione”. Obecnie brak jest tam nawet dostępu do 

miejsca wyrzucania śmieci. Pani Radna poprosiła o skuteczną interwencję. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się do przeanalizowania 

możliwości innego dojazdu i udzielenia odpowiedzi na piśmie.  
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Radny Marek Szczerbowski ze względu na duże zainteresowanie, poprosił  

o  informację z turnieju WTA, po zakończeniu negocjacji przez miasto w tej 

sprawie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy miasto wie ile chce mieć centrów 

handlowych. Zapowiada się, że będziemy mieli dwa nowe centra handlowe, 

zbudowane w sąsiedztwie ulic Kolejowej, Kościuszki i Rzepakowej. „Czy 

mieszkańcy wytrzymają taką ich ilość i czy będzie do nich dobry dojazd, bo są 

to dzielnice południowe”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie jest to działalność 

ograniczona przepisami, tak jak np. koncesje alkoholowe, określone przez 

ustawodawcę co do ilości. W przypadku centrów handlowych inne warunki  

i zainwestowany kapitał decydują o tym, czy powstanie takie centrum, czy nie. 

Pani Prezydent dodała, że „sfera komercyjna ma mieć stworzone warunki dla 

swojej działalności, bez determinacji ilościowej”.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy „miasto jest w stanie zapanować nad 

eksplozją centrów handlowych”. W 2000r. Pan Prezydent zapowiedział, że nie 

będą powstawać kolejne takie obiekty. Mieszkańcy Katowic, w ilości ponad  

63 % zdecydowanie sprzeciwiają się ich budowie. „Czy my nad tym 

zalewającym żywiołem panujemy”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że są instrumenty planistyczne, 

którymi miasto może się posługiwać w kreowaniu takich, a nie innych funkcji  

w określonych obszarach miasta. Uchwalone przez Radę Miasta „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” 

determinuje przeznaczenie terenów miasta pod określone funkcje.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-311/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że podczas Komisji Organizacyjnej zapytał 

Pana Prezydenta o informację w ilu przypadkach siedziby obwodów znajdują się 

w lokalach innych, niż należące do miasta. Dlaczego tak jest i jakie ma to 

konsekwencje finansowe dla budżetu miasta. Prowadzący obrady nie otrzymał 

takiej informacji, więc poprosił o wyjaśnienie sprawy.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa 

poinformował, że na 146 lokali mamy 14 obiektów, które będą się mieściły  

w innych, niż miejskie obiektach. Dotyczy to rejonów, w których trudno było 

znaleźć lokal należący do zasobów miasta. Katowice nie pokrywają żadnych 

środków finansowych, gdyż wszystkie koszty związane  

z wynajmem  sal  pokrywane są z Krajowego Biura Wyborczego w ramach 

dotacji celowej.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230415.asx
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Przewodniczący Rady zapytał „dlaczego obwody nr 27 i 28 nie zostały 

zlokalizowane w Gimnazjum nr 18, które w stosunku do zaproponowanej 

siedziby obwodu głosowania jest oddalone jakieś 200 m. Obwód ten mógłby się 

także znajdować w siedzibie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, która znajduje 

się jeszcze bliżej. Jest to instytucja publiczna, a nie instytucja kościelna”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że komisje obwodowe 

zlokalizowane są od lat w miejscach zwyczajowo przyjętych. Ludzie niechętnie 

zmieniają takie miejsca. Przyzwyczajają się do nich.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „w tych wyborach 

nie wybieramy proboszcza parafii, tylko uczestniczymy w akcie obywatelskim. 

Zaraz obok mamy publiczne gimnazjum. Tymczasem ludziom organizujemy 

wybory w domu parafialnym określonego kościoła i wyznania. Czy 

przeprowadzono jakieś konsultacje w tej sprawie”.  „Niektórzy są zdziwieni,  

a nawet zażenowani tym, że publiczne wybory do instytucji publicznych 

państwa odbywają się w domu katechetycznym, są zmuszeni do przechodzenia 

przez plac obok kościoła w trakcie nabożeństwa. Budzi to zdziwienie  

i wprowadza dosyć ciekawy wiejski koloryt nie mający nic wspólnego  

z rozdziałem instytucji państwa od instytucji kościelnych”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „zdziwienie budzą różne 

rzeczy. Nic złego się na placu kościelnym nie stanie, a wybranie siedziby lokalu 

wyborczego zawsze ma dobre i złe strony”.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że „ma zupełnie odmienne zdanie, ponieważ 

mówimy o wyborach publicznych. Obowiązkiem władzy publicznej jest 

pilnowanie rozdziału państwa od instytucji kościelnych, niezależnie od 

charakteru tej instytucji kościelnej. Co najmniej niewłaściwe jest 

umiejscowienie siedzib obwodów do głosowania w instytucjach kościelnych. To 

nie sprzyja budowaniu rozdziału kościoła od państwa. To tak naprawdę buduje 

zupełnie nieczytelną relację pomiędzy instytucją kościoła,   

a instytucjami publicznymi”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „wybory nie są deklaracją 

polityczną, tylko spełnieniem obywatelskiego obowiązku każdego wyborcy, 

który idzie i ze swego biernego prawa wyborczego korzysta”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy coś stoi na przeszkodzie aby dokonać 

tej technicznej zmiany uznając wygłoszone argumenty. „Czy moglibyśmy się  

z tym wstrzymać i ewentualnie jeszcze raz to przedyskutować”.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że „jesteśmy w procedurze, 

która wyniknęła z nowej ordynacji wyborczej, gdzie we wrześniu Rada Miasta 

ustaliła okręgi wyborcze, a do 12 grudnia br. Rada Miasta powinna podjąć 

uchwałę o ustaleniu siedzib obwodowych komisji wyborczych, według 

znowelizowanej ustawy”.  Nadzór prawny Wojewody Śląskiego zalecił do 

projektu uchwały aby wykreślić z niego przy adresach siedzib komisji 

wyborczych dopisku o dostosowaniu lokalu do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych. Zgodnie z zaleceniem zostało to wykreślone. Informacja 

taka zostanie przekazana w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

Pani Prezydent dodała, że termin podjęcia omawianej uchwały upływa w dniu 

12 grudnia br. Jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta, to „właściwy komisarz 

wyborczy wzywa  określone organy do wykonania zadań w sposób zgodny  

z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu, 

niezwłocznie wykonuje te zadania   i powiadamia o tym Państwową Komisję 

Wyborczą”.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że „nim Komisarz 

zdąży nas wezwać, to my 19 grudnia jesteśmy w stanie uchwałę  podjąć” . 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że „nie wie jak się zachowa 

Komisarz Wyborczy, jeżeli termin upłynie 12 grudnia”.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że przeszkodą w dzisiejszym głosowaniu jest 

wątpliwość dotycząca lokalizacji dwóch siedzib obwodowych komisji 

wyborczych zlokalizowanych w lokalach niepublicznych, należących do 

związku wyznaniowego. 

 

Radny Jerzy Forajter  zaproponował aby przystąpić do głosowania. Wyrażone 

wątpliwości wyartykułuje się w sposobie głosowania.  

 

Radny Marek Szczerbowski zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku 

obrad.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski poddał pod głosowanie wniosek 

Radnego Marka Szczerbowskiego o zdjęcie omawianego punktu 8 z porządku 

obrad.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku 

głosowania: 9 głosów „za”, 13 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

W związku z tym, wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji,  Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosów „za”, 5 głosów 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIX/650/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wdrożenia programu 

czasowego udostępniania uczniom podręczników szkolnych w oparciu  

o działającą w Mieście Katowice sieć bibliotek szkolnych. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że: 

1. Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-278/12. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181817.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780106
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181871.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230481.asx


         odniosła się także do krótkiej formy przekazu zapisanego 

Pani G            U
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2. Projekt uchwały stanowi obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. 

3. Ustalono, że projekt poparła wymagana statutem liczba mieszkańców 

Katowic. Na dzisiejszą sesję zaproszona została Pani 

pełnomocnika komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Stanowisko Pana Prezydenta do projektu uchwały zawarte zostało  

w przekazanym Państwu Radnym piśmie z dnia 8.11.2012r.  

5. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Projekt opiniowała również Komisja Edukacji.  

W trakcie Komisji Edukacji w wyniku głosowania:  

0 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się” 

przedmiotowy projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.  

 

 wyjaśniła, że w skład inicjatywy uchwałodawczej 

projektu uchwały wchodzi nieformalna grupa „Nadzieja na lepsze jutro”, która 

działał w Szopienicach. Są to mamy trójki, czwórki dzieci. Jest dla nich dużym 

wyzwaniem wyposażyć swoje dzieci w podręczniki szkolne. Pomimo wsparcie 

miasta, z którego obecnie można korzystać, nie jest to powszechne, z tego 

powodu, że wyprawki szkolne skierowane są do rodzin, które osiągają 

minimalny próg dochodowy, tzn. 450 zł na osobę. Oferowanym wsparciem jest 

także program stypendialny, ale on także obostrzony jest kryterium 

dochodowym. We wspomnianej wcześniej grupie „Nadzieja na lepsze jutro”, 

znajduje się np. pracująca mama, która wychowuje czwórkę dzieci i uzyskuje 

dochody o 10 zł wyższe od progu dochodowego. Nie dostaje więc ani 

wyprawki, ani stypendium. Stąd pomysł, żeby program podręcznikowy objął 

rodziny wielodzietne, objęte programem „Nas troje i więcej” oraz wszystkie 

rodziny, które otrzymują dodatek rodzinny z tytułu opieki nad dziećmi.  

W klasach 1-3 prowadzenie wypożyczalni podręczników jest niemożliwe, 

ponieważ funkcjonują „boksy ćwiczeń”, które dzieci wypełniają na lekcjach. Ta 

grupa wiekowa jest akurat „najmocniej wsparta wyprawkami”. Te obejmują 

bowiem klasy 1-4 oraz klasę pierwszą gimnazjum. Dzieci z klas pierwszych 

część kosztów zakupu podręczników mogą przeznaczyć na wyprawkę. Wynosi 

ona 180 złotych, natomiast w bieżącym roku szkolnym najtańszy „boks” 

oscylował wokół kwoty 180-200 złotych. Do tego dochodziły jeszcze 

podręczniki językowe oraz do nauki religii. Jeżeli chodzi o wykorzystanie 

istniejącej sieci bibliotek szkolnych, to pomysł ten zrodził się właśnie dlatego, 

że Pan Prezydent sam powołuję się na to, iż część bibliotek posiada już 

podręczniki i jest w stanie udostępnić je uczniom.  

Pani U  

w projekcie uchwały. Inicjatorzy nie chcieli zamykać Państwu Radnym i Panu 

Prezydentowi możliwości wyboru i ograniczać pomysłu tylko do wypożyczalni 

szkolnych, albo np. za pomocą wybranego stowarzyszenia. W takiej formie 

odbywa się to w jedynym mieście w Polsce, tzn. w Zabrzu. Działa tam od 12 lat 

wypożyczalnia podręczników, która funkcjonuje na zasadzie zbiórki 

podręczników w szkołach oraz  przy pomocy osób fizycznych. Wypożyczalnia 



UPani G 
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funkcjonuje poza szkołami, na zasadzie stowarzyszenia. W przypadku 

funkcjonowania takich wypożyczalni w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, 

informacje na temat potrzebujących trafiałyby bezpośrednio do bibliotekarza 

szkolnego, który mógłby tę informacje przekazywać dalej, co doprowadziłoby w 

konsekwencji do przekazywania podręczników dla najbardziej potrzebujących.  

 

Radny Jerzy Forajter złożył wniosek w imieniu Klubu „Forum Samorządowe  

i Piotr Uszok” o ogłoszenie 10 minutowej przerwy, przed głosowaniem nad 

projektem uchwały.  

 

Radny Marek Szczerbowski zgłosił wniosek przeciwny, o nie ogłaszanie 

przerwy, gdyż nie widzi takiego powodu. „Był już czas na dyskusję”.  

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski stwierdził, iż dobry obyczaj 

nakazuje, że „jak Klub prosi o przerwę, to należy taki wniosek uhonorować”. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że projekt nie jest inicjatywą 

uchwałodawczą. Jest to bardziej pomysł, który w formie projektu uchwały został 

skierowany do Pana Prezydenta w celu opracowania przez niego rozwiązania  

i zrealizowania go. Nie ma tu więc znamion inicjatywy uchwałodawczej, gdyż 

zapis nie wskazuje konkretów oraz  źródeł finansowania. Prezydent przedstawił 

opinię prawną do tego projektu. Wskazano w nim, że w mieście Katowice 

wypożyczanie podręczników szkolnych realizuje się w oparciu o dwa programy, 

które są programami rządowymi i są skierowane do szerszej grupy dzieci, niż te, 

które osiągają określony próg dochodowy. Są to m.in. program „Wyprawka 

szkolna”. Istnieje w nim 10 % nadwyżka środków, czyli skierowany jest on nie 

tylko do dzieci z określonym dochodem, liczonym na osobę w rodzinie, ale 

także do tych, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Każda 

szkoła zna takie uwarunkowania i pedagog szkolny takie osoby typuje. 

Kolejnym programem, w ramach  którego problem jest rozwiązywany to tzw. 

„Stypendia socjalne”. Najniższe wynosi 840 zł, najwyższe 1160zł za dziesięć 

miesięcy. Łączna suma świadczeń wynosi około 1260 zł do 1500 zł na jednego 

ucznia. Są to środki dedykowane właśnie takim potrzebom, na które zwraca 

uwagą zaproponowany projekt uchwały. Szkoły korzystają także  

z podręczników „zużytych”, czyli nie nowych.  

 

O godz. 12.30 ogłoszono przerwę w obradach.  

O godz. 12.40 wznowiono obrady.  

 

Punkt 9 c.d. <zapis AV> 

 w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Prezydent Siejnej 

stwierdziła, że programy państwowe przeznaczone dla uczniów z rodzin mniej 

majętnych, nie są przeznaczone tylko na zakup podręczników. Nawet w samym 

formularzu stypendialnym jest informacja, że takie stypendium uczeń może 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230576.asx
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przeznaczyć również na zajęcie dodatkowe, które rozwijają jego 

zainteresowania oraz na zakup wyposażenia sportowego do szkoły. Wspierają 

więc one cały „trud edukacyjny”, a nie tylko zakup podręczników. 

 

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że będzie przeciwny tej uchwale. Projekt 

uchwały poza dobrymi intencjami ma także zasadniczą wadę. „Tam oprócz 

intencji nie ma nic”. Trudno zagłosować za uchwałą, w której brak jest pracy 

wskazującej w jaki sposób inicjatorzy widzieliby rozwiązanie problemu. 

Wskazuje ona na oparcie pomysłu o sieć istniejących bibliotek szkolnych. 

Uchwała więc nie została właściwie przygotowana. Tego typu uchwały 

zazwyczaj w ogóle nie działają, albo działają źle i „efekt jest odwrotny do 

zamierzonego”. Sam pomysł wypożyczania podręczników dla dzieci 

pochodzących z rodzin, które tego wymagają, czyli dzieci potrzebujących, 

udowadnia tezę, „że gdzie jak gdzie, ale w bibliotece nie może być segregacji”. 

Niedobrze jest gdy „dzieci się oznacza, że jednym dzieciom się należy, a drugim 

nie”. Mimo tego, że intencja jest dobra, Radny będzie głosował przeciw.  

 

Radna Magdalena Wieczorek przypomniała, że projektem zajmowała się  

w trakcie swoich dwóch komisji, Komisja Edukacji. Jest to uchwała intencyjna. 

Tego typu uchwały Rada Miasta podejmowała już wielokrotnie. Co do 

niektórych czekaliśmy na ich realizację nawet do roku czasu. Przedstawiony 

projekt uchwały intencyjnej daje szerokie możliwości i dużą swobodę Urzędowi 

Miasta w celu wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań. Inicjatorzy 

twierdzą, że działa to już w innych miastach, np. w Zabrzu. „Dajmy szansę 

Urzędowi, żeby taki projekt stworzyć”. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIX/651/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 

jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-307/12.  

W  trakcie Komisji Budżetu Miasta zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/652/12/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780181
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181917.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230655.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780270
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 

2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-308/12.  

W trakcie Komisji Edukacji projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/653/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, działającymi na terenie miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-309/12.  

W trakcie Komisji Polityki Społecznej  projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię. 

Przewodniczący Rady zapytał jakie koszty dla budżetu miasta rodzi stworzenie 

nadzoru nad żłobkami nie należącymi do miasta i ile osób trzeba będzie  

w związku z tym zatrudnić. Jaki będzie także ich zakres obowiązków w związku  

z wprowadzeniem nowych regulacji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że Urząd Miasta zobowiązany 

został do prowadzenia rejestru niepublicznych klubów i żłobków. Nad tym 

rejestrem miasto sprawuje nadzór. Zaproponowana obecnie uchwała określa 

zakres tego nadzoru. Zadania te wykonywane będą przez Wydział Polityki 

Społecznej. Dodatkowo przybędzie z tego tytułu ½ etatu. Przesunięto zadania 

pomiędzy MOPS-em a Wydziałem Polityki Społecznej.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czy idąc za przykładem innych miast i mając 

na uwadze przypadki niewłaściwej opieki sprawowanej w niektórych żłobkach, 

przewiduje się formę nadzoru polegającą na zainstalowaniu monitoringu w tych 

placówkach.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że nie przewiduje takiego 

działania. Stwierdziła, że nie jest to obowiązek organu, który sprawuje nadzór. 

Kontrola odbywa się poprzez osobistą wizytę w żłobku i sprawdza określone 

zadania. Kontrole będą niezapowiedziane.  

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czy taka sprawozdawczość z wykonywanych 

kontroli w żłobkach będzie przedkładana Radzie Miasta.  

Wiceprezydent Krystyna  Siejna wyjaśniła, że będzie one dostępna  

w Wydziale Polityki Społecznej.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354181967.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230720.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780361
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182011.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230843.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230843.asx
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Radny Jerzy Forajter zapytał czy w świetle obowiązujących przepisów, 

możliwe jest obecnie dofinansowywanie przez gminę żłobków prowadzonych 

przez inne podmioty niż publiczne i czy miasto Katowice rozważa taką 

możliwość. Znacznie rozszerzyłoby to ofertę w zakresie opieki żłobkowej. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w projekcie  budżetu  miasta na 

rok 2013 mamy zagwarantowane pewne środki, które będą mogły zostać 

uruchomione na dofinansowanie miejsc w niepublicznych żłobkach. 

Przygotowywana jest obecnie uchwała dotycząca wysokości i ilości tych miejsc. 

Prawdopodobnie będzie to dofinansowanie do 100 miejsc w kwocie 200 zł. 

Będzie to dotyczyć katowickich żłobków i katowickich dzieci.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/654/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-315/12.  

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 jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/655/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad klubami dziecięcymi, działającymi na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-316/12. 

W trakcie Komisji Polityki Społecznej projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/656/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780502
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182068.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230912.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230912.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780579
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182134.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355230967.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780669
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182187.pdf
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Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice 

na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2013r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-323/12.  

W trakcie Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/657/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-324/12.  

W trakcie Komisji Rozwoju Miasta projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/658/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. 

Ligockiej i torów PKP ( teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka ( teren nr 2), ul. 

Kormoranów ( teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej ( teren nr 4) w 

Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-325/12.   

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/659/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231028.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780755
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182245.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231109.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354780905
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182291.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231166.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781002
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182364.pdf
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Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru 

opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-326/12.  

W trakcie Komisji Budżetu Miasta projekt uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/660/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących 

na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-327/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXIX/661/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-328/12. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/662/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego z udziałem Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231229.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781116
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182407.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231286.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781234
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182453.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231346.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781338
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182502.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231728.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-329/12.  

Do projektu uchwały Pan Prezydent wniósł autopoprawkę.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 
Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że do pierwotnego projektu 

uchwały wnosi o zmianę zapisu § 6, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 6. W załączniku do uchwały nr XXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 

19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 

lub na czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą nr LVII/1167/10 Rady Miasta 

Katowice z dnia 26 kwietnia 2010r. zmienia się § 1 ust. 7 pkt 5, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 1.7.5.) wnosić prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne 

prawa do nieruchomości w tym prawo użytkowania lub prawo dzierżawy, jako 

wkłady niepieniężne ( aporty) do spółek handlowych, utworzonych przez Miasto 

lub do których Miasto przystąpiło po podjęciu przez Radę stosownej uchwały”. 

Ten paragraf uzupełnia wszystkie wykonywane czynności. Pozostałe paragrafy 

zmieniają numerację.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził,  że projekt uchwały sankcjonuje tylko 

sytuację, która nastąpiła i dotyczy konkretnego przypadku. Komisja Budżetu 

Miasta zwróciła się do Pana Prezydenta o przygotowanie kompleksowej 

uchwały, która regulowałaby zasady uczestnictwa miasta w spółkach prawa 

handlowego.  Debata w tym zakresie dotyczyła m.in. sytuacji, która wystąpiła  

w klubie sportowym GKS Katowice. Widać, że jasno sprecyzowanego planu 

działania do tej pory nie było, a obecnie także nie znane są plany miasta w tym 

zakresie. Wiąże się to z faktem, iż podjęta została uchwała dotycząca przejęcia 

mniejszościowego udziału przez miasto w spółce prawa handlowego. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXIX/663/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 

Sp. z o.o. w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-330/12. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781443
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182556.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231834.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/664/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu miasta Katowice . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-331/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/665/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie Miasta Katowice „Bederowiecka”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-332/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/666/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

M.W. Trade S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 

wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-314/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Podobnie 

jak Komisja Polityki Społecznej.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/667/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-334/12. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781549
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182703.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231894.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781673
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182748.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355231999.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781784
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182786.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232056.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354781881
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182835.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232193.asx
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent  Krystyna Siejna wniosła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Dokonuje się jej celem zabezpieczenia środków ( poprzez przeniesienie 

wydatków) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykupie od 

PKP S.A. nieruchomości przy ul. Asnyka ( dotyczy terenu stadionu KS 

Kolejarz). Jest to zadanie inwestycyjne, zakup majątkowy za  1.614.600 zł. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/668/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25b/ 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-335/12. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/669/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Miejskiemu Murcki w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-336/12. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały po etapie 

konsultacji wymaga dostosowania go do rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 

szczegółowego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpisów zmian  

w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 

oraz szczegółowego sposobu ich nadawania i zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej. 

W okresie konsultacji społecznych  nie zgłoszono żadnych uwag.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354782038
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182886.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232260.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354782124
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354182919.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232322.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/670/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2012r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-337/12. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w zadaniach, w których istnieje 

nadwyżka niezużytych środków i brak jest wniosków o ich uruchomienie, 

przesuwa się je na zadania, w których jest kolejka oczekujących. Są to m.in. 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 

tłumacza przewodnika. Kwotę w wysokości  43 598 zł  przeznacza się na: 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze.  

 

Radny Jerzy Forajter przywołał apel, który otrzymał ze środowiska 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, którym brakuje do końca roku, do zamknięcia 

planu finansowego, kilkanaście tysięcy złotych. Radny poprosił o rozważenie 

możliwości wsparcia tych warsztatów, które działają w szczytnym celu.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że środki z PFRON są dzielone 

według określonych kryteriów i pełna kwota dofinansowania z miasta  

w wysokości 10 % ich kosztów została uruchomiona już na początku roku. Pani 

Prezydent zadeklarowała, że pochyli się nad zgłoszonym wnioskiem i zobaczy 

co da się zrobić.  

 

Radny Witold Witkowicz dołączył się do wniosku Pana Radnego Jerzego 

Forajtera. W podobnej sytuacji, jak WTZ są także inne organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność w zakresie polityki społecznej w Katowicach. Jest 

wśród nich sporo, którym do prowadzonej działalności także brakuje kilkunastu 

tysięcy złotych. Sytuacja ta musi zostać jakoś rozwiązana, gdyż najczęściej są to 

organizacje, które działają na terenie miasta od ponad dwudziestu lat i mają 

ogromne zasługi w zakresie pomocy społecznej. Są wśród nich  m.in. świetlice 

środowiskowe. Radny zaapelował o pomoc.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354782226
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183004.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232380.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/671/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana L B. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-338/12. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/672/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W H 

na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 

organizacji komunikacji miejskiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-310/12. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/673/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c.d. punktu 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani K S 

na nieprawidłowe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-319/12.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIX/674/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354782309
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183058.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232455.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354782754
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183117.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232558.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354783232
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183167.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232632.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354783872
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183229.pdf
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c.d. punktu 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pana J W na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice.                                          

<zapis AV> 

     

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-322/12.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XXIX/675/12/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Interpelacje . <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie XXVIII  sesji Rady Miasta 

wpłynęły następujące interpelacje Państwa Radnych: 

1/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie ograniczenia prędkości na ul. 

Wilczewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.11.2012r. 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

2.1.reorganizacji ruchu na ul. PCK. 

Odpowiedź Wiceprezydenta MiAsta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.11.2012r. 

2.2.tragicznego stanu ul. Pułaskiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Masta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 16.11.2012r. 

2.3.niebezpiecznej drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 12 i MOS. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.10.2012r. 

3/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie współpracy z GZM w sprawie 

stworzenia wspólnego stoiska informacyjnego na hali dworca PKP. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

23.11.2012r. 

4/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie poprawy przewozu pasażerów 

na linii autobusowej nr 673 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

07.11.2012r. 

5/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie budowy kanalizacji przy ul. 

Kijowskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.11.2012r. 

6/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232691.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1354784307
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/11/29/1354183272.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232740.asx
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6.1. płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.11.2012r. 

6.2. opracowania w formie projektu uchwały zasad sponsoringu ze środków 

publicznych budżetu miasta Katowice wydarzeń sportowych i kulturalnych 

podmiotów zewnętrznych. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 13.11.2012r. 

6.3. zawartych umów poza trybem ustawy prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

20.11.2012r. 

6.4. nagród  i/lub premii wypłaconych pracownikom Straży Miejskiej.  

7/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

7.1. uzupełnienia oświetlenia przy ul. Medyków – aleja spacerowo-rowerowa. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.11.2012r. 

7.2. budowy boiska wielofunkcyjnego na Os. Zadole.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.11.2012r. 

7.3. budowy szaletów miejskich na Placu Miast Partnerskich.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.11.2012r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Państwa 

Radnych: 

1/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza i Radnej Krystyny Panek w sprawie 

budowy placu zabaw i uporządkowania skweru na terenie Józefowca pomiędzy 

ul. Nowowiejskiego a ul. Kotlarza w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

26.11.2012r. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. drastycznych podwyżek czynszu w budynku przy ul. W. Pola 22 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice  Pani  Krystyny 

Siejnej z dnia 23.11.2012r. 

2.2. wycinki drzew na ul. Przekopowej w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

23.11.2012r. 

3/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie progu zwalniającego na ul. 

Wilczewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.11.2012r. 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie zabezpieczenia miejsca postojowego 

dla autobusów przy Szkole Podstawowej nr 51. 



 

 

 28 

5/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie przygotowania informacji 

dotyczących wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się w 

jednostkach oświatowych. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie prywatyzacji Szpitala Miejskiego 

Murcki. 

7/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie zabytkowego drogowskazu w 

Piotrowicach. 

8/ Radnego Witolda Witkowicza i Radnej Magdaleny Wieczorek - wniosek 

w sprawie sytuacji finansowej Fundacji Gniazdo. 

9/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie statystyk dotyczących 

problemu agresji w szkołach. 

10/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie zapewnienia środków na poprawę 

stanu technicznego elewacji w budynku V Liceum Ogólnokształcącego w 

Ochojcu przy ul. Jankego. 

11/ Radnego Tomasza Godzieka - wniosek  w  sprawie „Planu komercyjnego 

wykorzystania hali widowiskowo sportowej „Spodek”. 

12/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie  poprawy efektywności 

wykorzystania krytego basenu na Os. Tysiąclecia.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla Miasta Katowice na lata 

2014-2020, 

1.2. zmiany organizacji ruchu na ulicy Fitelberga, 

1.3. udostępnienia przestrzeni podziemnego dworca autobusowego dla 

przewoźników indywidualnych, 

1.4. ustalenia zasad zawierania  umów sponsoringu ze środków publicznych 

budżetu miasta Katowice wydarzeń organizowanych przez podmioty 

zewnętrzne. 

2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

2.1. remontu ulicy Wapiennej, w śladzie której prowadzone  są roboty 

kanalizacyjne z pominięciem odprowadzenia wód opadowych, 

2.2. odpowiedzi na wnioski do budżetu na 2013 rok dotyczące remontów ulic,  

w śladzie których były prowadzone roboty kanalizacyjne. 

3/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie zasad działania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Katowicach. 

4/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie promocji tenisa ziemnego  

w Katowicach w ramach turnieju WTA w „Spodku”.  

5/ Radnego Tomasza Godzieka i Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie 

klubu sportowego 06 Kleofas Katowice. 

6/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego 

Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

6.1. sztucznego stoku zakupionego przez MOSiR, 

6.2. działalności kempingu miejskiego w Dolinie Trzech Stawów. 
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Punkt  28 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał kilka komunikatów sesyjnych:  

1/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały nr 

XXVII/615/12 z dnia 3.10.2012r.  

2/ Informację w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

3/ Informację o I sesji RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec, która odbędzie się w dniu 

17 grudnia 2012r. o godz. 17.00 w MDK filia Piotrowice przy ul. Gen. Jankego 

136.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że radni ze Świdnicy i Krzyżowej 

zwrócili się z prośbą o złożenie podziękowań Radzie Miasta Katowice za 

podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w rejonie Józefowca, u zbiegu 

ulic Bytomskiej i Józefowskiej nazwy Księdza Bolesława Kałuży i za 

przygotowanie  uroczystego  nadania. Postać Księdza jest bardzo ważna dla 

Archidiecezji Wrocławskiej. Patron wywodził  się z Józefowca, mieszkał przy 

ul. Bytomskiej, niedaleko skweru, który nosi Jego imię. 

 

Punkt 29 Zamknięcie sesji.  <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.25 zamknął  obrady XXIX sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                   Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący                                                   

                                                                                   Rady Miasta Katowice                                                                                             

Beata Musiał                                 

                                                                                    Arkadiusz Godlewski                                                                                                                                          

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232815.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/12/11/1355232867.asx

