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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXXIV  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  6 marca 2013 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.55 

Numery podjętych uchwał: XXXIV/737/13 – XXXIV/759/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski, 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha, Przewodniczący Rady Jerzy 

Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Magdalena Wieczorek i  Radny Witold Witkowicz   

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter, 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

Nr 2 Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

Nr 3 Informacja  o  działaniach  Prezydenta  Miasta  w okresie międzysesyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

Przebieg obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XXXIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

5.0. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

5a/ Bezprzedmiotowy w związku z punktem 5.0. (wpisać punkt a potem w 

nawiasie) 

5b/ Przeprowadzenie procedury wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice: 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,    

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

- zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

5c/ Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice: 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

-  zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

- przeprowadzenie  głosowania tajnego w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.   

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

9. Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji  

w Katowicach w 2012r. ( PU-27/13). 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. „Programu Giszowieckie Centrum Aktywności 

Lokalnej”  

( PU-28/13).  
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11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w 

Nikiszowcu” 

( PU-29/13).  

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży  

w Katowicach „Postaw na siebie” ( PU-30/13).   

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej  

w Szopienicach” ( PU-31/13).  

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” ( 

PU-32/13).  

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” ( PU-33/13).  

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac profesora Kornela 

Gibińskiego”  

( PU-37/13).  

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

terenie miasta Katowice „Stanisława Wyspiańskiego” ( PU-39/13).  

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Romualda Mielczarskiego”  

( PU-40/13).  

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Koszycki” ( PU-41/13).  

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2012r. na 

zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, 

zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest  

( w budynkach/ lokalach mieszkalnych) ( PU-42/13).  

21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice ( PU-43/13).  

22.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 

obszarze miasta Katowice ( PU-45/13).  

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

miasta Katowice na 2013r. ( PU-58/13). 

24.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 ( PU-59/13).  

25. Rozpatrzenie skargi i wniosków: 
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- skargi handlowców z Targowiska Miejskiego przy ul. Młodzieżowej  

w Katowicach na niewłaściwe działania Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej  

w Katowicach ( PU-34/13).  

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

PU-35/13).  

26.  Interpelacje radnych. 

27.  Komunikaty i wolne wnioski. 

28.  Zamknięcie sesji.                          

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XXXIV 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.  

Poinformował,  że  Sekretarz  Stanu  w  Ministerstwie  Gospodarki Pan Poseł 

Tomasz Tomczykiewicz  poprosił o przekazanie Panu Stefanowi Gierlotce 

nadanego Mu tytułu „Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy”. Z tego 

powodu, wręczył  Uhonorowanemu dyplom oraz kwiaty.  

Następnie Prowadzący obrady złożył oświadczenie, że rezygnuje z funkcji 

Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice wraz z zakończeniem dzisiejszej 

sesji. „Rada Miasta, tak jak każdy organ kolegialny, rządzi się prawami 

arytmetyki, w której o podziale funkcji decyduje większość. Im większy klub 

polityczny, tym ma pełne prawo do obsadzania ważniejszych funkcji w tym 

organie. Tak dzieje się zarówno w Radzie Gminy, Parlamencie, jak  

i Parlamencie Europejskim.  W Radzie Miasta Katowice wytworzyła się nowa 

większość, która ma prawo do tego, aby desygnować swojego przedstawiciela 

na Przewodniczącego Rady Miasta”.   

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/ Magdalenę Wieczorek   

2/ Witolda Witkowicza  

W wyniku głosowania,  przy  24  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363602610.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603074.asx
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wybrani zaproponowani wcześniej Radni:  Magdalena Wieczorek i Witold 

Witkowicz. 

( 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.  

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano  

jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski  przypomniał, że protokół  

z  XXXIII  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 XXXIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

30 stycznia 2013r. 

Protokół z XXXIII  sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Radny Marek Chmieliński poinformował, że grupa 15 radnych, złożyła 

pisemny wniosek o odwołanie radnego Arkadiusza Godlewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice na sesji w dniu 6 marca 2013r. 

Jednocześnie wnosi o przeprowadzenie na tejże sesji wyborów nowego 

Przewodniczącego Rady Miasta.  

W związku z powyższym w imieniu grupy 16 radnych Rady Miasta Katowice 

złożył także wniosek o zmiany w porządku obrad polegające na wprowadzeniu 

następujących punktów: 

5a/ Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Miasta Katowice w sprawie 

odwołania Pana radnego Arkadiusza Godlewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice: 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury odwołania 

radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 

Katowice,  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362648258.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603399.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362648358.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603477.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362648468.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603541.asx
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- głosowanie tajne w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta 

Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice. 

5b/ Przeprowadzenie procedury wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice: 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,    

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

- zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Godlewski ogłosił przerwę o godz. 

12.00.  

O godz. 12.20 wznowiono obrady.  

 

( c.d. punktu 5) 

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski skorygował złożone przez siebie 

na początku sesji oświadczenie. 

Stwierdził, że rezygnuje z funkcji Przewodniczącego Rady nie z chwilą 

zakończenia sesji, tylko ze skutkiem natychmiastowym.   Tym samym przekazał 

prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Adamowi Warzesze.  

 

Przewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący Rady Adam 

Warzecha. Równocześnie zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. Miejsce to zostało uzupełnione przez Radnego Jerzego 

Forajtera.  

Rada Miasta Katowice powołała na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków Radnego Jerzego Forajtera  jednogłośnie  przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Jerzy Forajter przypomniał, że do Komisji Uchwał i Wniosków 

wpłynęły wnioski odczytane przed przerwą przez Radnego Marka 

Chmielińskiego ( punkty 5a/ i 5b/ ) oraz wniosek złożony jako projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 

Katowice.  Ten jako wniosek „najdalej idący” powinien zostać przegłosowany 

w pierwszej kolejności.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603645.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649180.pdf
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Radny Marek Chmieliński podtrzymał  złożone  wcześniej wnioski i poprosił 

o ich przegłosowanie jako punkty 5a/ i 5b/. Zaproponował aby wniosek o 

przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice 

otrzymał numer 5a’. 

 

Prowadzący obrady Adam Warzecha zaproponował, że w pierwszej 

kolejności zostanie przegłosowany ten właśnie wniosek i zaproponował jego 

oznaczenie w porządku obrad jako punkt 5.0.  

W związku z tym, Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poddał pod 

głosowanie zmiany w porządku obrad polegające na: 

1/  dopisaniu punktu 5.0.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 5a/ Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Miasta Katowice 

w sprawie odwołania Pana radnego Arkadiusza Godlewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice i 5b/ Przeprowadzenie procedury 

wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta Katowice: 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,    

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

- zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice,  

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5.0. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. <zapis AV > 

 

Projekt uchwały został Radnym rozdany.  

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha zwrócił się z zapytaniem 

prawnym odnośnie zapisu § 2 „Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. 

Czy jest on dopuszczalny pod względem prawnym. 

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Joanna Machura Peryt wyjaśniła, że ze  

względu na to, iż projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego, co 

wiązałoby się ze szczegółowymi zasadami jego wchodzenia w życie,  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649084.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649320.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603723.asx
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w przypadku przedmiotowej uchwały,  Rada Miasta może dowolnie decydować 

o zapisie dotyczącym wejściu w życie swojej uchwały. Zatem zapis „z chwilą 

podjęcia” jest dopuszczalny. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  zapytał czy do projektu uchwały nie jest wymagane 

uzasadnienie.  

 

Naczelnik Wydziału Prawnego Joanna Machura Peryt  wyjaśniła, że 

ustawowe przepisy prawa nie przewidują w takim przypadku uzasadnień. Statut 

miasta Katowice takowe przewiduje, jednak  ze względu na to, iż jest to akt 

niższej rangi, to nie jest przepisem  bezwzględnie obowiązującym.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

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

/Uchwała nr XXXIV/737/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady Adam Warzecha podziękował Panu Radnemu 

Arkadiuszowi Godlewskiemu za kilkanaście miesięcy pracy na rzecz miasta 

Katowice.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha poinformował, że w związku  

z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, pierwszy wniosek spośród złożonych 

przez grupę 15 Radnych ( punkt  5a/), czyli w sprawie odwołanie radnego 

Arkadiusza Godlewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Katowice 

stał  się  bezprzedmiotowy.  

 

5b/ Przeprowadzenie procedury wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice: <zapis AV> 

 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,    

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zgłosił Radnego Dariusza Łyczko. 

Radny Piotr Pietrasz w imieniu grupy Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” 

zgłosił Radnego Wiesława Mrowca. 

Radny Adam Warzecha w imieniu Klubu „Platformy Obywatelskiej” zgłosił 

Radną  Barbarę Wnęk.  

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162098
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/15/1363350606.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603808.asx
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Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 12.35 prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach w celu 

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.  

O godz. 12. 55 wznowiono obrady.  

 

(c.d. punktu 5b/) – zapis AV 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Łyczko odczytał 

regulamin wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

Adam Warzecha poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

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

/Uchwała nr XXXIV/738/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

- zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zgłosił radnego Jerzego Forajtera. Pełnił on już tę funkcje w latach 

2002-2010.  

Radny Jerzy Forajter wyraził zgodę na kandydowanie.   

 

Wobec braku innych zgłoszeń, Prowadzący obrady Adam Warzecha zamknął 

listę.  

O 13.05 ogłoszono przerwę w obradach w celu przygotowania kart do 

głosowania.   

O 13.20 wznowiono obrady.  

 

( c.d. punktu 5b/)- zapis AV 

- głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Miasta 

Katowice.  

 

Komisja  Skrutacyjna rozdała Radnym karty do głosowania. (Nieobecny 

podczas głosowania był Pan Radny Stanisław Włoch). Przeprowadzono 

głosowanie tajne.  

 

O godz. 13.25 ogłoszono przerwę w celu podliczenia głosów.  

O 13.35 wznowiono obrady.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649497.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363603909.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162205
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649578.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604151.asx
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( c.d. punktu 5b/ )- zapis AV 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dariusz Łyczko odczytał protokół  

z wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice, którym został wybrany 

Radny Jerzy Forajter.  

/Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta  – zał. nr 1 do 

protokołu sesji/ 

 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta Katowice.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha odczytał projekt uchwały Rady 

Miasta Katowice stwierdzającej wybór  Przewodniczącego Rady Miasta 

Katowice. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/739/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W tym miejscu prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący 

Rady Jerzy Forajter.  

Podziękował za zaufanie i wybór na tę funkcję. Podziękował także za pracę 

byłemu Przewodniczącemu – Panu Arkadiuszowi Godlewskiemu.  

 

Prowadzący obrady  Jerzy Forajter złożył rezygnację z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

Jerzy Forajter odczytał treść projektu uchwały i poddał ją pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XXXIV/740/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Mariusz Skiba złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez  

dopisanie punktu  5c/ Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Katowice:  <zapis AV> 

 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

-  zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice,  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604233.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162271
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362649832.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162332
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362653669.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604305.asx
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- przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice, 

- rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.   

Zmiana porządku obrad została przyjęta większością głosów, przy 17 głosach 

„za”, 4 głosach przeciwnych  i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

- wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zgłosił Radnego Dariusza Łyczko. 

Radny Piotr Pietrasz w imieniu grupy Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” 

zgłosił Radnego Wiesława Mrowca. 

Radny Adam Warzecha w imieniu Klubu „Platformy Obywatelskiej” zgłosił 

Radną Barbarę Wnęk.  

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany Pan Radny Dariusz 

Łyczko.  

 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Dariusz Łyczko odczytał 

regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

Jerzy Forajter poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice.  

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

/Uchwała nr XXXIV/741/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

-  zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Radny Mariusz Skiba w imieniu grupy Radnych „PIS” zaproponował na 

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Radnego Piotra 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362653804.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362654608.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162395
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362654212.pdf
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Pietrasza,  Radnego z  okręgu nr 3, który jest radnym już drugą kadencję i pełnił 

już funkcję wiceprzewodniczącego Rady w poprzedniej kadencji.  

Radny Piotr Pietrasz wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku innych zgłoszeń, Prowadzący obrady zamknął listę zgłoszeń.  

O 13.55 ogłoszono przerwę w obradach w celu przygotowania kart do 

głosowania.   

O 14.10 wznowiono obrady.  

 

( c.d. punktu 5c/) - zapis AV 

- przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

Komisja Skrutacyjna  rozdała Radnym karty do głosowania. (Nieobecni podczas 

głosowania  byli:   Radna Daria Kosmala i Radny Stanisław Włoch). 

Przeprowadzono głosowanie tajne.  

 

O godz. 14.15 ogłoszono przerwę w celu podliczenia głosów.  

 

( c.d. punktu 5c/ )- zapis AV 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dariusz Łyczko odczytał protokół  

z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, którym został 

wybrany Radny Piotr Pietrasz.   

/Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice  – zał. nr 

2 do protokołu sesji/ 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter pogratulował Radnemu Piotrowi 

Pietraszowi wyboru.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz podziękował za wybór.  

 

- rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę  w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.   

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

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/742/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W związku z rezygnacją przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana 

Jerzego Forajtera  z  funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, do 

pełnienia tej funkcji zaproponowany został Wiceprzewodniczący Rady Adam 

Warzecha, który wyraził na to zgodę. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604393.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604472.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162457
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362654834.pdf
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Rada Miasta Katowice na funkcję Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków wybrała Wiceprzewodniczącego Rady Pana Adama Warzechę  

jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

  

Prezydent Piotr Uszok złożył informację o swoich działaniach w okresie od 29 

stycznia do 1 marca 2013r.  

/ Informacja – zał. nr 3 do protokołu/ 

 
Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że na jednym ze spotkań 

poświęconych sprawie budżetu partycypacyjnego, Pan Prezydent wspomniał, iż 

kolejne spotkanie poświęcone będzie przyszłej perspektywy unijnej na lata 

2014-2020 odnośnie  projektów kluczowych. Radny zapytał czy takie spotkanie 

już się odbyło i jakie są jego wstępne efekty.  

Ponadto w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji, w związku  

z interpelacją dotyczącą remontu schodów przy ul. Bytomskiej,  Radny poprosił 

o rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza, że właściciele posesji zostali już przez 

Urząd Miasta ustaleni.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że kolejne spotkanie w sprawie budżetu 

partycypacyjnego odbędzie się pod koniec miesiąca marca. Będzie na nim 

poruszany temat konstrukcji budżetu oraz projektów miasta. Do czerwca br. 

przedstawione zostaną propozycje projektów wraz z informacją  na temat tego, 

do jakich programów miasto będzie aplikowało.  

W sprawie schodów przy ul. Bytomskiej, Prezydent polecił odpowiednim 

służbom załatwienie sprawy.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o termin uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu znajdującego się przy ul. Załęskiej ( złomnica). 

Ponadto zapytał o kładkę przy ul. Ondraszka na Załężu. Przejście nią grozi 

wypadkiem. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się w sprawie złomnicy udzielić 

odpowiedzi na piśmie.   

W sprawie kładki na ul. Ondraszka, Prezydent wyjaśnił, że miasto deklarowało 

jej przejęcie, remont  i eksploatację. Zasadą jest, że drogi niższego rzędu 

podlegają zarządcy dróg wyższego rzędu. Kładka była własnością PKP, które 

zażądało przejęcia prawa własności. Wspomniana kładka przebiega nad  

terenami wyłączonymi. Miasto wyraziło zgodę na jej przejęcie i eksploatację, 

pod warunkiem, że sprawy formalno –prawne i geodezyjne będą załatwiane 

przez PKP. Do tego czasu miasto chce przejąć ją w użyczenie.  

Radny Józef  Zawadzki zapytał jak długo potrwa ten proces.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363604624.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605039.asx
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że obecnie nie może takiego terminu 

określić.  

 

Radna Helena Hrapkiewicz zapytała o często nieczynne zapory w postaci 

słupków, chowających się podczas parkowania samochodów, zamontowanych 

na skrzyżowaniu ulicy Mariackiej z ul. Francuską. Dlaczego obecnie nie 

działają. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy i udzielenie Pani 

Radnej odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Barbara Wnęk w związku z tym, że powstał zespół ds. konsultacji 

społecznych w sprawie koncepcji przebudowy Parku Boguckiego  

w Bogucicach, inicjatywa sąsiedzka „Nasze osiedle” z ul. Ścigały z Bogucic 

zwróciła się z prośbą o zaangażowanie ich przedstawicieli do tego zespołu. 

Radna zapytała czy jest taka możliwość.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że tak i polecił Sekretarzowi Miasta 

nawiązać kontakt z zainteresowanymi.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że na łamach prasy, przetoczyła się 

fala oburzenia na temat wyciętych drzew w Katowicach. „Katowice 

rzeczywiście przypominają dorzecze Amazonki, które jest karczowane „bez 

sensu” i „na dziko”. Czarę goryczy przepełniła wycinka przy al. Korfantego 

oraz drzew za Superjednostką.  Radny zapytał dlaczego nie chronimy drzew, nie 

zdając sobie sprawy jak wielką role odgrywa zieleń i drzewa w życiu 

mieszkańców. Radny przytoczył stwierdzenie prof. Buzka, że „ jedno drzewo to 

tlen dla czworga ludzi”. Dlaczego nie mamy rejestrowanych drzew  

w śródmieściu Katowic. Chwalimy się, że Katowice to zielone miasto, 

tymczasem jest to zieleń podmiejska i okoliczne lasy. W centrum miasta panuje 

„kamienna pustynia”. Kolejne przykłady to ul. Mielęckiego i Stanisława. 

Dlaczego zamiast wycinki, nie prowadzimy przeniesienia drzew, które rosły 

przez kilkadziesiąt lat, są zdrowe i służą mieszkańcom.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w całym tym procesie zabrakło właściwego 

przepływu informacji.  Rozpoczęła się przebudowa obszaru Rondo- II etap, 

w ramach którego realizowana będzie al. Korfantego, budowa ulicy 

Śródmiejskiej  i  właśnie w  ramach tego projektu, z uwagi na przesunięcie osi 

jezdni, dokonano wycinki drzew. Dokonany zostanie proces nasadzeń, ale po 

zakończeniu procesu inwestycyjnego. Nie można go wstrzymać.  

Prezydent przyznał, że przed rozpoczęciem tych prac powinna nastąpić szersza 

akcja informacyjna.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że brakuje kontroli prowadzonych 

przez miasto nasadzeń w miejscu drzew wcześniej wyciętych. To właśnie 

powoduje rozgoryczenie mieszkańców. Ponadto po wycięciu drzewa 50 

letniego, nasadza się małe drzewko, co stanowi zamianę w stylu „zamienił 

stryjek siekierkę na kijek”. Radny poinformował, że był na spotkaniu  
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z mieszkańcami Superjednostki, którzy są oburzeni planami związanymi  

z budową ulicy Śródmiejskiej. Twierdzą, że nie ułatwi ona komunikacji dla 

mieszkańców.  

 

Radny Tomasz Godziek nawiązał do podjętej uchwały w sprawie uchwalenia 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy al. Korfantego. Tak 

naprawdę wówczas zadecydowano, że taka droga powstanie. Mieszkańcy, 

którzy mogli się wówczas w tym temacie wypowiedzieć, nie zrobili tego, a teraz 

narzekają. Radny wyraził uwagę, że w trakcie konsultacji z mieszkańcami, 

konieczna jest szersza informacja i komunikacja z mieszkańcami.  

Ponadto Radny wspomniał o planowanym projekcie przebudowy ul. Kościuszki. 

Chciał mieć możliwość wglądu do tego projektu. Zapytał o harmonogram prac  

z tym projektem związanych. Zapytał także czy jest opinia odnośnie kontrapasu. 

Ulica Kościuszki jest ulicą jednokierunkową, jest tam możliwość aby trasa 

rowerowa z południa mogła docierać do centrum miasta. W związku z tym 

jedynym rozwiązaniem wydaje się być kontrapas, który mógłby powstać śladem 

linii tramwajowej. Jest to rozwiązanie stosowane już w wielu miastach.  

Radny zapytał także o zakupioną przez miasto nieruchomość przy ul. Asnyka. 

Jakie są w stosunku do niej plany.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że projekt dotyczący przebudowy ul. 

Kościuszki jest gotowy i oczywiście znajduje się do wglądu. Będą realizowane 

równolegle dwa projekty: przebudowa drogi  i torowiska. Na skutek protestów, 

które pojawiły się po opublikowaniu pierwotnego projektu, związanego z dużą 

rozbudową skrzyżowania znajdującego się przy ul. Kościuszki  

i Poniatowskiego, odstąpiono od przebudowy drogi od ulicy Poniatowskiego  

w kierunku południowym, zachowując istniejące trakty piesze, rowerowe i lipy. 

Projekt przebudowy  drogi rozpoczyna się na wysokości Kinoteatru „Rialto”,  

a kończy na wysokości ul. Poniatowskiego. Natomiast projekt przebudowy linii 

tramwajowej rozpoczyna się przy „Rialcie”, a kończy przy autostradzie A-4.  

W celu koordynacji zadań, podpisano porozumienie pomiędzy miastem,  

a Spółką „Tramwaje Śląskie” . Co do pomysłu wspomnianego przez Pana 

Radnego kontrapasu, Pan Prezydent odesłał do Wydziału Inwestycji UM.  

W sprawie nieruchomości znajdującej się przy ul. Asnyka – Stadionu 

„Kolejarza”, to  rozpocznie się tam proces inwestycyjny z perspektywą  

powstania na tym terenie ośrodka sportu i rekreacji.  

Radny Tomasz Godziek zapytał czy w sprawie ul. Asnyka jest szansa na 

konsultacje jeszcze w bieżącym roku. Zgłaszają się stowarzyszenia, które 

chciałyby do takich konsultacji przystąpić.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że konsultacje można rozpocząć, natomiast 

projektowanie - nie wiadomo. Polecił Kierownikowi Biura Prasowego Panu 

Jakubowi Jarząbkowi przygotowanie procedury i harmonogramu konsultacji. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że jedna z firm zaproponowała na 

Stawie  Łąka  w Dolinie Trzech Stawów zamontowanie wyciągu o długości 200 
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metrów dla nart wodnych, z silnikiem ekologicznym, elektrycznym.  Wyciągiem 

tym zainteresowany jest Zarząd Zakładu Zieleni Miejskiej, natomiast Pan 

Prezydent odrzucił  tę propozycję. Radny zapytał dlaczego rezygnujemy z takich 

atrakcji. „Podobno chodzi o ekologię i o to, żeby na Dolinę Trzech Stawów jak 

najmniej ludzi przychodziło. Jeżeli taki cel chcemy osiągnąć, to kierunek jest 

dobry”.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jeżeli taki pomysł zostałby zrealizowany, 

to byłoby bardzo dużo pretensji, że jest „szum i huk”. Jest to sprawa bardzo 

subiektywna. Prezydent stwierdził, że będzie bardzo powściągliwy  

w zabudowywaniu Doliny Trzech Stawów.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że propozycja dotyczyła silnika 

ekologicznego. Wyciąg miał mieć 200 metrów. Nie ma tu żadnego hałasu, jest 

dotlenienie wody i napowietrzenie, co sprzyja życiu ryb. Nie jest to także 

zabudowa, gdyż są to dwa słupy o kształcie rozkładanej drabiny, które nie 

zabierają nawet czterech metrów kwadratowej. „Widać pewną niechęć do 

zagospodarowania Doliny Trzech Stawów, a jednym z argumentów, którym 

pozbawiono ubiegającą się firmę realizacji wspomnianego projektu, był taki, że 

nie ma koncepcji zagospodarowania tego terenu”.  Jest  plan zagospodarowania, 

a nie ma koncepcji.  „Ileż to czasu potrzeba dla opracowania takiej koncepcji”.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że już w przeszłości była koncepcja 

zagospodarowania Doliny Trzech Stawów zgodnie z planem i „wtedy Pan 

bardzo ostro protestował”. Obecnie dyskutujemy publicznie, jak ten teren ma 

zostać zagospodarowany, nie w sensie planistycznym, tylko funkcjonalnym  

i jakie urządzenia mają się tam znaleźć. 

 

Punkt 8 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Małgorzata Dudek 
przedstawiła informację z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Pogratulowała wyboru nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady – Panu 

Jerzemu Forajterowi i podziękowała za współpracę poprzedniemu 

Przewodniczącemu – Panu Arkadiuszowi Godlewskiemu.  

Poinformowała, że w ramach IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

zostały na nią zaproszone samorządy uczniowskie katowickich szkół. Sesja 

miała charakter warsztatowy, przedstawiciele samorządów debatowali nad 

tematami dotyczącymi młodzieży w Katowicach, m.in. komunikacji  

i aktywności młodych. W warsztatach uczestniczyła Pani Wiceprezydent Miasta 

Katowice Pani Krystyna Siejna.  

Ostatnia sesja MRMK zaplanowana na dzień 4 marca br. nie odbyła się ze 

względu na brak kworum.  

 
Punkt 9 Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach w 2012r. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605116.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605116.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605182.asx
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Radni mieli możliwość zapoznania się z materiałem dostępnym jako druk 

sesyjny nr PU-27/13.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  przypomniał, że materiał przekazany 

został również do wiadomości Komisji Polityki Społecznej. 

Poinformował, że na dzisiejszą sesję został zaproszony Komendant Miejski 

Policji w Katowicach młodszy inspektor Pan Paweł Szeląg.  

 

Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg przedstawił  Radnym 

informację, zgodnie z tą rozdaną jako druk sesyjny PU-27/13.  

Poinformował, że pełni funkcje Komendanta Miejskiego Policji dopiero od 1 

lutego 2013r. Przedstawił się Państwu Radnym. Od 1991r. pracuje w policji.  

 

Radny Tomasz Godziek zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo powstałe przy 

ul. Śląskiej, a wynikające z przekraczania prędkości. Jest tam duży ruch 

samochodów ciężarowych, trzy przejścia dla pieszych i bardzo duże zagrożenie 

życia i zdrowia przechodzących tam osób. Czy w kontekście wspomnianych 

przez Pana Komendanta wakatów, może być problem z posłaniem tam patroli.  

Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg wyjaśnił, że jeżeli chodzi  

o zasoby ludzkie i ich wykorzystanie w zakresie ruchu drogowego, to sytuacja 

jest dość dobra. Poziom 30 % nie powoduje, że katowicka policja staje się 

bezsilna i nie reaguje na zdarzenia. Na dzień dzisiejszy, w miejsca najbardziej 

niebezpieczne kierowane są główne siły ruchu drogowego. Jeżeli taka potrzeba 

istnieje, to policja jest w stanie wystawić w miejscu wskazanym przez Pana 

Radnego partole ruchu drogowego, nie ciągłe, ale czasowe. W tym przypadku 

działają one prewencyjnie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała dlaczego w policji występują wakaty, 

skoro na rynku pracy panuje duże bezrobocie, także wśród osób wykształconych  

w zakresie prawa itp. Byłby to dobry „narybek” do pracy w policji.  

Kolejna sprawa poruszona przez Panią Radną to czas przyjazdu policji do 

zdarzenia przez patrole oznaczone.  

Radna poprosiła także o wyjaśnienie pojęcia „przestępstw karuzelowych”. 

Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg wyjaśnił, że wakaty istnieją 

chociażby ze względu na naturalne przejścia na emeryturę. W to miejsce 

przyjmowani są młodzi policjanci, których należy przeszkolić. Nabór na 

stanowiska policyjne trwa cały czas. Nie jest on wstrzymywany. Kandydaci 

muszą przejść testy wiedzy, sprawnościowe oraz psychologiczne. Wymaga to 

zatem określonego okresu czasu. Po zakwalifikowaniu się do pracy, nowo 

przyjęty policjant przechodzi  jeszcze szkolenie na kursie podstawowym 

trwającym pół roku. Stąd w razie braków kadrowych, pozyskuje się policjantów, 

już przeszkolonych, z innych jednostek.  
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W sprawie szybkości przyjazdu patroli na miejsce zdarzenia, to wybierany jest 

patrol z jak najbliższego miejsca. Działają patrole prewencyjne, umundurowane 

oraz operacyjne, po cywilnemu. Nie zawsze udaje się wysłać patrol operacyjny, 

który wydaje się byłby bardziej skuteczny. Jednak każde działanie, które 

zmierza do schwytania sprawców, czyli wykonywane także przez patrole 

prewencyjne  jest działaniem właściwym. 

Komendant stwierdził, że odpowiedź na pytanie Pani Radnej dotyczące 

„przestępstw karuzelowych” zostanie udzielona na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że z informacji wyłania się 

pewien optymizm.  

Podziękował za pracę poprzedniemu Komendantowi Miejskiemu Policji 

Dariuszowi Augustyniakowi. 

Stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację  

o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach  

w 2012r.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. „Programu Giszowieckie Centrum 

Aktywności Lokalnej”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr PU-28/13. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/743/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu”.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-29/13. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/744/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. Programu Aktywności Lokalnej Na 

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

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605280.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162521
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655056.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605447.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363162586
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655123.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605517.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-30/13.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/745/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-31/13. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/746/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-32/13. 

Komisja  Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/747/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2012r. Programu Integracji Społecznej  

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-33/13. 

Komisja  Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163265
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655202.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605588.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163328
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655313.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605669.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163440
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655365.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605726.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/748/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Plac profesora Kornela 

Gibińskiego”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-37/13. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/749/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Stanisława Wyspiańskiego”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-39/13. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 /Uchwała nr XXXIV/750/13/  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Romualda 

Mielczarskiego”.   <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-40/13. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że proponowany Patron skweru nie miał 

związku z Katowicami. W uzasadnieniu istnieje zapis, że „ w rządzie 

Władysława Grabskiego był doradcą Ministra Skarbu”. Radny dodał, że „Ci, 

którzy znają historię Śląska wiedzą jaki był stosunek Grabskiego do 

Korfantego”.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  przypomniał, że Romuald  Mielczarski jest już 

patronem jednej ze szkół w Katowicach ( Zespołu Szkół Zawodowych na Os. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163517
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655436.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605804.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163586
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655502.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605860.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605860.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163644
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655570.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605922.asx
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Tysiąclecia). Tworzył spółdzielczość w okresie międzywojennym i miał w nią 

swój bardzo duży wkład.  

 

Wobec braku  dalszych uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/751/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Skwer Koszycki”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-41/13. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 /Uchwała nr XXXIV/752/13/  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 

2012r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na 

proekologiczne, zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest ( w budynkach/ lokalach 

mieszkalnych). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-42/13.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał czy prowadzi się ewidencję „danych 

historycznych” dotyczących obiektów mieszkalnych, które powodują tzw. 

„niską emisję”. W 2012r. wpłynęło 215 takich wniosków. W związku z tym, czy 

można zaobserwować jakąś tendencję w tym zakresie.  Ponadto Radny zapytał, 

czy w roku 2013 miasto planuje aktywne działanie, także w kontekście 

możliwości pozyskanie środków z  programu pochodzącego z Unii Europejskiej, 

o nazwie „Kawka”. Radny zapytał czy Urząd Miasta analizuje, dlaczego tak 

mało wniosków w tej sprawie  wpływa.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w Wydziale Kształtowania 

Środowiska można uzyskać wykaz obiektów z paleniskami wywołującymi 

„niską emisję”.  Problemem zapewne  są  finanse, gdyż dotacja wynosi zaledwie 

6 tys zł, nie więcej niż 50 % całego kosztorysu. W roku bieżącym przygotowana 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163708
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655676.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363605993.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163783
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362655764.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606059.asx
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jest już nowa uchwała dotycząca programu niskiej emisji. Wnioski zostały  

zgłoszone, gdyż procedura wymaga aby złożono je  do końca września roku 

poprzedzającego.  

Wspomniany program „Kawka” jest przez Urząd Miasta analizowany i brany 

pod uwagę.     

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady Jerzy 

Forajter poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/753/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Katowice . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-43/13 wraz  

z autopoprawką.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zmiany dokonane autopoprawką 

są zapisami porządkowymi. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał ile kotów w bieżącym roku zostanie 

uśpionych.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na sterylizację, kastrację oraz 

usypianie ślepych miotów zwierzęcych przebywających w schronisku 

przeznaczono kwotę 70 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu wykazana zostanie  

ilość.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 glosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/754/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na obszarze miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-45/13. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163850
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656277.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606121.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163916
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656355.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606175.asx
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Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radna Magdalena Wieczorek przypomniała, że projekt uchwały był szeroko 

dyskutowany w trakcie Komisji Infrastruktury i Środowiska. Nie neguje się 

podwyższenia stawki za opłatę parkingową, zwłaszcza, że w zestawieniu  

z takimi miastami jak: Poznań,  Łódź, Kraków,  stawka ta jest najniższa. Projekt 

uchwały nie rozwiązuje jednak problemów związanych z polityką transportową.  

W dalszym ciągu mamy brak kompleksowego rozwiązania, jeżeli chodzi  

o trend, zachęcający mieszkańców do nie parkowania w centrum miasta. W tym 

celu należy mieszkańcom udostępnić sprawną, dobrze działająca komunikację 

miejską, której w Katowicach brak. Wciąż brak centrów przesiadkowych. 

Kolejną kwestią budzącą zastrzeżenia jest zwolnienie z opłat właścicieli 

samochodów elektrycznych i hybrydowych. Z takiego zwolnienia według 

proponowanego projektu uchwały będą korzystały jedynie osoby fizyczne,  

z pominięciem osób prawnych. Co zatem, jeżeli firma taki samochód posiada. 

Duże zastrzeżenia budzi także kwota 84,5 tys. na wymianę biletów. Jest to duża 

kwota. Radna zapytała czy nie byłoby lepiej, gdyby, jak proponował już w 

trakcie Komisji Pan Radny Adam Warzecha, wykorzystać najpierw 

dotychczasowe bilety.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt uchwały jest tekstem 

jednolitym wszystkich dotychczas obowiązujących uchwał Rady Miasta 

Katowice z zaproponowanymi nowymi stawkami za parkowanie. Dotyczą one 

tylko tych miejsc postojowych, które powinny być przeznaczone dla 

przyjezdnych. Nie zmienia się oplata dla mieszkańca oraz dla przedsiębiorcy. Ze 

względu na zmiany w obrębie centrum miasta, strefa parkowania będzie 

zapewne w przyszłości ulegać zmianie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał o opinię dotyczącą potencjalnej zmiany 

opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania z 50 zł na 

25/30 zł. W obecnej chwili, oplata ta to ewidentna kara dla parkujących. Radny 

poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na piśmie.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 9 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/755/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2013r. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363163979
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656441.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606241.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-58/13. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/756/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-59/13. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/757/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi handlowców 

z Targowiska Miejskiego przy ul. Młodzieżowej w Katowicach na 

niewłaściwe działania Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.    

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-34/13. 

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 XXXIV/758/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c.d. punktu 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pana W  H na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-35/13.  

Projekt uchwały przygotowała Komisja Rewizyjna. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/759/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363164040
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606463.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363164107
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656577.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606532.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363164335
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656764.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606644.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1363164511
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/7/1362656821.pdf
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Punkt 26 Interpelacje. <zapis AV> 

 

W trakcie XXXIII  sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje 

Państwa Radnych: 

1/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie wybudowania placów zabaw na 

Osiedlu Paderewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.02.2013r. 

2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie: 

2.1.  wydania przez Muzeum Historii Katowic, zbioru pocztówek z XIX i XX 

wieku, przedstawiających miejsca i obiekty Ligoty i Panewnik, jako ilustracji 

dla książki „Dzieje Ligoty i Panewnik”. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 11.02.2013r. 

2.2. w sprawie realizacji zadania: kanalizacja w rejonie ulic Kuźnickiej, 

Panewnickiej i Śmiłowickiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 15.02.2013r. 

2.3. likwidacji przez KZK GOP linii autobusowej nr 12 na trasie Ligota – 

Akademiki – Giszowiec - Kopalnia Staszic. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.02.2013r. 

3/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie ustalenia numeracji porządkowej 

dla nowego budynku w rejonie osiedla Tysiąclecie Dolne. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

08.02.2013r. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie:  

4.1. wprowadzenia zniżek dla mieszkańców Katowic, korzystających z 

miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie naszego miasta.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

13.02.2013 r. 

4.2. uruchomienia wypożyczalni sprzętu sportowego, w tym rowerów i nart 

biegowych przy obiekcie MOSiR na Zadolu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

13.02.2013 r. 

5/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie zawierania wieloletnich umów z 

klubami sportowymi w obszarze organizacji sportu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 04.02.2013r. 

6/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie krzywdzących wycen i 

nakładów przy sprzedaży lokali z zasobów miasta. 

Odpowiedź  Sekretarza Miasta Katowice Pan Janusza Waląga z dnia 

18.02.2013r. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606714.asx
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W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące  interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Stefana Gierlotki, Radnego Marka Chmielińskiego i Radnego 

Jerzego Dolinkiewicza w sprawie uhonorowania osoby  Jana  Obrąpalaskiego 

przez nadanie jego imienia jednej z Katowickich ulic. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.02.2013r. 

2/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie korekt w rozkładzie jazdy linii 

autobusowej  nr 689. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

07.02.2013r. 

3/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie wybudowania placów zabaw w 

Śródmieściu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

27.02.2013r. 

4/ Radnego Tomasza Godzieka  w sprawie stworzenia polityki, zbioru zasad 

oraz norm instalacji reklam zewnętrznych w Katowicach. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

22.02.2013r. 

5/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie trasy linii autobusów 600. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia  

15.02.2013r. 

6/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

6.1.  pilnej naprawy parkietu oraz malowania pomieszczeń w budynku 

Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 5. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z 1.03.2013.  

6.2. przyspieszenia budowy garażu na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w 

Katowicach przy ul. Gliwickiej 214. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 25.02.2013r. 

6.3. zabezpieczenia środków finansowych na materiały do remontów i napraw 

oraz środki do eksploatacji basenu położonego przy ul. Gliwickiej 214 w 

Katowicach. 

Odpowiedź  Pani Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z  1.03.2013r.  

7/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie naprawy awarii oświetlenia ul. 

Kołodzieja. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 26.02.2013r. 

8/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

8.1. budowy zatok parkingowych na ulicy Bronisławy. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z  1.03.2013r.  

8.2. wyburzenia budynku przy ulicy Żurawiej 15. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

20.02.2013r. 
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8.3. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Jaronia. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z  27.02.2013r.  

8.4. terminu zakończenia inwestycji na ulicy Korfantego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.02.2013r. 

9/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. przywrócenia do ruchu kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w 

Katowicach. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej  z  25.02.2013r.  

9.2. nieodpłatnego udostępnienia Sali Koncertowej w Centrum Kultury im.  

K. Bochenek w Katowicach. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej z 26.02.2013r.  

9.3. ostatecznego uregulowania spraw związanych z działalnością 

Przedsiębiorstwa Pro Biuro działającego na ul. Mickiewicza 10 w Katowicach. 

9.4. utworzenia w ZSO nr 7 klas sportowych w roku szkolnym 2013/2014. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 27.02.2013r. 

10/ Radnego Marka Szczerbowskiego  w sprawie ewentualnej organizacji 

rozgrywek Pucharu Davisa w Katowicach. 

Odpowiedź Pani Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 1.03.2013r.  

11/ Radnej Elżbiety Zacher  w sprawie wiaty na przystanku tramwajowym 

Szopienice - Kościół. 

12/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie 

wykonania izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im.  

T. Rejtana w Katowicach-Załężu. 

13/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. nadania nazwy ul. Górniczego Klubu Sportowego. 

Odpowiedź  Pani  Wiceprezydent  Krystyny  Siejnej z 1.03.2013r.  

13.2. umożliwienia prowadzenia Klubu  Seniora  w dzielnicy Stara Ligota na 

właściwym poziomie i standardzie. 

13.3. odmowy utworzenia oddziału I klasy w XVI Liceum Ogólnokształcącym 

ZSTiO Nr 2. 

13.4. złomnicy przy ul. Załęskiej w Katowicach. 

13.5. przyznania dotacji dla Klubu Sportowego Rozwój w Katowicach. 

13.6. niewłaściwego wprowadzenia danych do planu budżetowego na 2013r., 

dotyczących dodatkowego wynagrodzenia przez jednostki oświatowe. 

13.7. promocji Katowic w Kanadzie w ramach projektu telewizyjnego  „OK 

Poland” 

14/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie „Małej architektury oraz ekranów 

przy powstającej nowej siedzibie NOSPR”. 

15/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie braku oznakowania znakami 

drogowymi dojazdu z ulicy Tysiąclecia do bloku Tysiąclecia 88 i stacji 

Pogotowia Ratunkowego. 
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16/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie ograniczenia przez Wydział 

edukacji naboru uczniów do klas pierwszych w VII Liceum Ogólnokształcącym 

w Katowicach Ligocie, na rok szkolny 2013/2014. 

17/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w  sprawie zapewnienia miejsc do 

wyprowadzania psów oraz koszy na psie odchody. 

18/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie:  

18.1. remontu ul. Szewskiej w Piotrowicach. 

18.2. wprowadzenia w komunikacji autobusowej biletu 30-to dniowego. 

18.3. koszy na psie odchody przy ul. Poznańskiej w Piotrowicach. 

18.4. koszy na psie odchody przy Osiedlu Odrodzenie. 

19/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie:  

19.1. wykorzystania środków z NGOŚiGW na walkę z niską emisją w ramach 

programu „Kawka 

19.2. wniosek w sprawie braku poprawy sytuacji przy ul. Śląskiej. 

19.3. wniosek w sprawie parkowania pojazdów na deptakach miejskich, tj. 

ulicach: Dyrekcyjnej, Staromiejskiej, Mariackiej oraz Mielęckiego. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelecje: 

1/ Radnego Józefa  Zawadzkiego i Radnego Tomasza Szpyrki  w sprawie 

obniżenia opłaty za użytkowanie obiektu dla Negresco S.C.  

2/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie: 

2.1. zaplecza handlowo-usługowego na terenie akademików Uniwersytetu 

Śląskiego w Ligocie.  

2.2. drogowskazu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i A. Kostki 

Napierskiego,  

2.3. wysepek dla pasażerów na przystankach tramwajowych. 

3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

3.1. niesprawiedliwych wycen lokali z zasobów miasta, 

3.2. wszechwładnego brudu na ulicach Katowic. 

4/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie pasażu handlowego przy ul. 

Chorzowskiej. 

5/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie stanu dróg w Bogucicach.  

 

Punkt 27 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał kilka komunikatów, które wpłynęły w okresie 

międzysesyjnym:  

1/ zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 1.03.2013r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/708/13 Rady Miasta Katowice  

z dnia 30 stycznia 2013r. ogłoszenie pierwszego konkursu na najem lokali 

użytkowych w ramach programu „Lokal na kulturę”,  

2/ informacja Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z 26.02.2013r. o podjęciu 

uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników 

szkolnych i konsekwencji z tego wynikających,  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606806.asx
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3/ realizacji postanowień art. 30a Karty Nauczyciela ( pismo z dnia 

30.01.2013r.).  

 

Punkt 28 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 15.55 zamknął  obrady XXXIV  sesji Rady Miasta Katowice VI 

kadencji samorządu.                                                                                                         

                                                                                   Prowadzący obrady: 

 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący  

                                                                                  Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał  

 

                                                                                   Arkadiusz Godlewski     

 

 

                                                                                      Wiceprzewodniczący  

                                                                                     Rady Miasta Katowice  

 

                                                                                          Adam Warzecha  

 

 

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

 

 
 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/3/18/1363606885.asx

