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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXXVIII  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  26 czerwca 2013 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.45 

Numery podjętych uchwał: XXXVIII/859/13 – XXXVIII/887/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Jerzy Dolinkiewicz  i  Radna  Daria Kosmala  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2 dokumenty wymienione w punktach 10a/ 10e/ porządku obrad sesji.  

Nr 3 opinia RMI wraz z wnioskiem absolutoryjnym – zał. nr 3 do protokołu. 

 

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Adam Warzecha  

2/ Andrzej Zydorowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 2 

Przebieg obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XXXVII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

    5a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji    

         Pomnika Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach ( PU-152/13). 

          Przeniesiony z punktu 23d/ 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania  

      konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta Katowice ( PU-44/13).  

      Przeniesiony z punktu 15 sesji. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta  

w okresie między sesjami.  

9a/ Informacja o stanie transportu publicznego realizowanego przez 

      Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 

      Przemysłowego w Katowicach ( PU-151/13) 

10. Rozpatrzenie:  

a) sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu 

miasta za 2012 r.  

b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2012. ( PU-86/13).  

c) sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2012 r.  

d) opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2012 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

e) opinii i raportu biegłego rewidenta  w przedmiocie  sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od  1  stycznia  do  31  grudnia  2012r. ( 

PU-140/13).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 

wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 

Katowice w 2012 roku”. (PU-88/13).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok  oraz rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2012 rok. ( 

PU-87/13)  
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2012 r. ( PU-146/13) . 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 

Seniorzy” ( PU-102/13). Skreślony.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta Katowice ( PU-44/13). 

Przeniesiony jako 8a/ 
16. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji  w 2012r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2012-2016”  oraz  „Zasad  wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( PU-

135/13) ( PU-148/13). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Ofiar Miednoje” ( PU-

137/13).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 

na terenie miasta  Katowice „Generała Władysława Andersa” ( PU-

138/13).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice „Ostrawska” ( PU-145/13).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia  Jednostki  

Pomocniczej  miasta Katowice nr 13 Bogucice ( PU-141/13).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  z 

wyników przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 16 Janów-Nikiszowiec w przedmiocie 

nadania Statutu ( PU-142/13).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec ( PU-143/13).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV)” (PU-

283/12). Skreślony.  

23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

        z realizacji  „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010- 

        2020” za 2012 rok ( PU-147/13).  

23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Technikum nr 20  

        dla  Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach ( PU-149/13).  

23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 20  

        dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkół  

        Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ( PU-150/13).  

      23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji  

               pomnika Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach ( PU-152/13).  

               Przeniesiony do punktu5a/ 

      23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radych Rady  
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              Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków  

             o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności  

             społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody ( PU-153/13).  

     23f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

            w budżecie miasta Katowice na 2013 rok ( PU-154/13).  

     23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  

             Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 ( PU- 

             155/13).  

     23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu  

             prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice,  

             szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów  

             informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ( PU-156/13).  

      23i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

             utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów  

             Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą  

             w Gliwicach ( PU-157/13).  

     23j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na  

             rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2013r.  

            NR NP.II.4131.1.316.2013. ( PU-158/13).  

     23k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

             i rozliczania dotacji  udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz  

            publicznym szkołom i innym  placówkom oświatowym prowadzonym  

            przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu przeprowadzania  

            kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji ( PU-    

            159/13).  

     23l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie  

            miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” ( PU-160/13).  

     23ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od  

              obowiązku  przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat  

             nieruchomości  zabudowanej pawilonem restauracyjnym „Pizza Hut”,  

             położonej w Katowicach przy Al. Korfantego, na rzecz  

             dotychczasowego dzierżawcy: Am Rest Sp. z o.o.  ( PU-161/13).  

    23m/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

             ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

             w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent  

             Miasta Katowice ( PU-162/13).  

      23n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia nazw niektórych  

              ulic położonych na terenie miasta Katowice ( PU-163/13).  

 

      23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych  

              Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w celu wskazania  

               najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład  

              Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do  

             prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod  

            nazwą „Lokal na kulturę” ( PU-165/13).  
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24. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pani G L na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” ( PU-139/13).  

- skargi Pana R Z na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Zarządu 

Ulic i Mostów w Katowicach ( PU-144/13).  

25. Interpelacje radnych. 

26. Komunikaty i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.                          

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XXXVIII 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 oraz  Pana Andrzeja Gościniaka 

– Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

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/  Jerzego Dolinkiewicza  

2/  Darię Kosmalę 

W wyniku głosowania,  przy  19  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni:  Jerzy Dolinkiewicz  i Daria Kosmala. 

( 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 Piotra Pietrasza. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 23 

głosach „za”.   

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373537865.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373537941.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372329829.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538005.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372329887.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538086.asx
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół  

z  XXXVII  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 XXXVII  sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

29 maja 2013r. 

Protokół z XXXVII  sesji został przyjęty większością głosów, przy 24 głosach 

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do Statutu Miasta 

Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007) Prezydent Miasta 

Katowice zawnioskował  o zmianę porządku obrad  polegającą na  dopisaniu 

punktu 23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w celu wskazania najemców 

lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do prowadzenia działalności 

kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”  

( PU-165/13).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radna Magdalena Wieczorek w oparciu o ustalenia Komisji Polityki 

Społecznej z dnia 13 czerwca 2013r., jako współautorka projektu uchwały, 

wniosła o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 23 tj. Rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego ( HPV)”. Zgodnie z ustaleniami z Panią Prezydent 

Krystyną Siejną prowadzonymi w trakcie Komisji Polityki Społecznej, projekt 

niniejszej uchwały będzie procedowany na sesji październikowej, tj. 

30.10.2013r.   

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radna Helena Hrapkiewicz jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej 

zawnioskowała o zdjęcie punktu 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki 

społecznej „Aktywni Seniorzy” ( PU-102/13) z porządku obrad sesji. Komisja 

Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013r. nie opiniowała 

projektu uchwały z uwagi na brak stanowiska wnioskodawcy do opinii prawnej 

Wydziału Prawnego UM z dnia 14.05.2013r. oraz do uwag merytorycznych 

Pana Prezydenta .  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330144.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538343.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330199.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330261.pdf
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Przewodniczący Rady poinformował, że zaproponowana zmiana w porządku 

obrad ma umożliwić uczestnictwo inicjatorów projektu uchwały w kolejnym 

posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, w trakcie której Komisja wypracuje 

opinię do projektu uchwały.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy pkt 15 porządku obrad, tj. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta Katowice ( PU-44/13) 

omawiany będzie wraz z autopoprawką.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter potwierdził, że tak.  

Ponadto zaproponował aby ze względu na obecność na sesji Pana Andrzeja 

Gościniaka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego pkt 23d/ 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika 

Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach ( PU-152/13) przenieść  jako punkt 5a/. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia  

i lokalizacji pomnika Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach.  

Przeniesiony z punktu 23d/. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-152-13.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XXXVIII/859/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Andrzej Gościniak 
podziękował za zaproszenie na sesję. Przypomniał, że w październiku ubiegłego 

roku, na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego i Przewodniczącego 

Sejmiku, Sejmik Województwa jednogłośnie podjął uchwałę ustanawiającą rok 

2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski. Tym samym 

samorząd województwa pragnie kontynuować linię czczenia wielkich Ślązaków. 

Był rok Wojciecha Korfantego, Marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego 

Wolnego, w tym roku Kardynała Augusta Hlonda. Prymas Blond krótko był 

biskupem katowickim, później przez 22 lata pełnił odpowiedzialną funkcję 

Prymasa Polski  w bardzo trudnych czasach,.  „To wielki Ślązak”, którego Śląsk 

naszej ojczyźnie podarował”. Przewodniczący Sejmiku podziękował Panu 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330312.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330365.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538441.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372667515
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330430.pdf
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Prezydentowi oraz Radzie Miasta za podjęcie uchwały. Na długie lata upamiętni  

ona Postać, którą Sejmik w bieżącym roku „szczególnie wspomina”.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok  przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 28 maja  do 24 czerwca 2013r.  

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Mariusz Skiba zapytał o trzy sprawy:  

1/ Gimnazjum nr 20 w Piotrowicach. Radny zapytał o liczbę oddziałów, która 

będzie utworzona w tej szkole. Pani Dyrektor wnioskowała o utworzenie 4 

oddziałów, w odpowiedzi otrzymała informację, że mogą powstać 3 oddziały. 

Radny zapytał co spowodowało zmianę decyzji.  

2/ stacji kolejowych w południowych dzielnicach Katowic. Z otrzymanych 

informacji ze strony PKP wynika, że budynek dworca w Piotrowicach  

z uwagi na jego stan techniczny oraz brak zainteresowania jego komercyjnym 

zainteresowaniem ma zostać przeznaczony do likwidacji. W kontekście budowy 

centrów przesiadkowych, Radny zapytał czy można podjąć jakiekolwiek 

działania i zabezpieczyć ten budynek.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że Rada Miasta powinna podchodzić w ten 

sam sposób do wszystkich gimnazjów i wszystkie traktować według tych 

samych zasad. Nie może być takiej sytuacji, w której gimnazjum tylko dlatego, 

że tworzy lobby posiada inne, lepsze warunki, niż inne placówki, które 

podporządkowują się przepisom prawa.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  przypomniała, że w ustawie o systemie 

oświaty zapisany jest tryb odnośnie organizacji każdej z placówek na kolejny 

rok szkolny. Procedura rozpoczyna się w lutym każdego roku kalendarzowego. 

Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja są przynależne do obwodów, które 

ustala Rada Miasta. Podstawowymi danymi do określenia arkusza roku 

szkolnego jest demografia. Każdy dyrektor szkoły ma obowiązek przesłania 

danych dzieci objętych obowiązkiem szkolnym z danego obwodu. Z tej 

informacji  miasto  dowiaduje  się  m.in. o tym, że jest stały procent dzieci, które 

nie realizują obowiązku szkolnego w placówce objętej rejonizacją.  

W Gimnazjum nr 20 jest to około 30 % uczniów.  Ilość utworzonych oddziałów 

szkolnych wynika z ilości dzieci uczęszczających do danej placówki szkolnej. 

Ustalenie ilości oddziałów, to pierwsze zadania związane z naborem. Na ich 

podstawie dyrektorzy tworzą arkusz organizacyjny dla swojej szkoły. 26 maja 

br. w rejestrze znajdującym się w Gimnazjum nr 20 było 70 dzieci, które chcą 

pobierać naukę w tej placówce. Rok szkolny jest także realizowany w oparciu  

o rozporządzenie Kuratora Oświaty, które jest obowiązujące dla podległych mu 

placówek w województwie. Datą kluczową jest tu data 30 maja, do której arkusz 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538512.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538730.asx
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organizacyjny szkoły powinien być zatwierdzony. Może się zdarzyć, że do 30 

maja jakaś szkoła ma więcej zgłoszeń dzieci z obwodu.  

Władze miasta trzykrotnie spotykały się z Panią Dyrektor, w celu złożenia przez 

Nią arkusza organizacyjnego na trzy oddziały, ponieważ przy ilości uczniów   

z obwodu w ilości 70, ilość trzech oddziałów była wystarczająca. Pani Dyrektor 

pomimo wymogów prawnych, arkusza organizacyjnego nie złożyła. Obecnie 

szkoła jest w takiej sytuacji, że ma niezatwierdzony arkusz organizacyjny na rok 

szkolny 2013/2014. Gdyby miała go zatwierdzonego na trzy oddziały,  

a zdarzyłoby się, że „przybyłoby” dzieci zameldowanych w obwodzie, wówczas 

miasto  corocznie zwiększa zadania naborowe. Na koniec maja nie było takiej 

sytuacji. Obecnie szkoła nie mając zatwierdzonego arkusza organizacyjnego  nie 

może złożyć aneksu o utworzenie dodatkowego oddziału, nawet jeżeli 

ewentualnych uczniów do niego mogłaby mieć. Nie ma bowiem dokumentu 

podstawowego, do którego mogłaby taki aneks złożyć.  Rozporządzenie 

Kuratora Oświaty określa, że arkusze organizacyjne muszą być złożone do 30 

maja. Gdyby każdy dyrektor chciał sobie zaplanować ilość oddziałów 

wynikających z demografii w mieście, to w całych Katowicach byłoby to 85 

oddziałów klas pierwszych. Obecnie miasto ma zaplanowanych 74 oddziały. 

Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsca w swoim obwodzie. Różnica 11 

oddziałów, to średniej wielkości szkoła, a to są koszty na poziomie  

2 mln 500 tys. rocznie. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby miasto odmówiło 

utworzenia kolejnych oddziałów w szkole, w przypadku posiadania większej 

ilości uczniów. Gimnazjum nr 20 pozbawiło się sytuacji, w której posiadając 

arkusz organizacyjny mogłoby zgłosić do niego aneks. W Katowicach nie było 

jeszcze takiej sytuacji, podobnie jak w całym województwie.  

Prezydent Piotr Uszok w sprawie opuszczonego budynku PKP w Piotrowicach 

odpowiedział  Panu Radnemu Mariuszowi Skibie, że „nie zamierza wyręczać 

PKP”. Wybudowanie dworca w dzisiejszych warunkach, to dwie platformy, 

zadaszenie i biletomat.  

 

Radna Stanisława Wermińska zadała dwa pytania: 

1/ na jakim etapie jest realizacja inwestycji połączenia Osiedla Odrodzenia 

poprzez ul. Braci Wiechułów – ul. Radockiego z ul. Gen. Jankego.  

2/ sprzedaży alkoholu m.in. w  Barze „Presja”, które zakłóca życie okolicznych 

mieszkańców. 

/ Zapytanie na piśmie w załączeniu/ 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.  

W przypadku pytania pierwszego wyjaśnił, że sprawa jest związana  

z  zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, tzn. podziałem geodezyjnym  

i przejęciem nieruchomości.  

 

Radna Barbara Wnęk poprosiła aby w temacie związanym z Gimnazjum nr 

20, mogły uczestniczyć osoby nim zainteresowane. Ma być to skuteczna  

i efektywna debata prowadzona w omawianej sprawie. Radna zawnioskowała  



 

 10 

o udzielenie głosu Pani Dyrektor Barbarze Bandurze oraz Panu  Dawidowi 

Klachacz – Przedstawicielowi Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że omawiany jest  punkt 

„zapytania Radnych” i stwierdził, że nie przewiduje w nim dalszej dyskusji na 

temat Gimnazjum nr 20.  

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że do tematu zamierza powrócić w punkcie 

„Komunikaty i wolne wnioski”.  

Prowadzący obrady wyjaśnił, że punkt „Komunikaty i wolne wnioski”  dotyczy 

właśnie komunikatów. Sala sesyjna nie jest miejscem, w którym możemy 

dyskutować na temat arkusza organizacyjnego szkoły. Przewodniczący jest 

zobligowany do tego, aby prowadzić sesję zgodnie z porządkiem obrad, a ten 

nie przewiduje punktu, który dotyczyłby dyskusji na temat sytuacji  

w Gimnazjum nr 20. Ponadto wydaje się, że odpowiedź Pani Prezydent 

Krystyny Siejnej jest wystarczająca i nawet ewentualne wystąpienia 

przedstawicieli dyrekcji i Rady Rodziców na sali sesyjnej nie wniosą do tej 

sytuacji nic nowego.  

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że jako radna ma prawo przedstawiać 

wnioski mieszkańców, których reprezentuje. Jest przeciwna aby komukolwiek 

„zamykać usta”. Jeżeli jest sprawa dotycząca miasta, każdy powinien móc się  

w niej wypowiedzieć. O to właśnie będzie prosić w punkcie „Wolne wnioski”.  

Ponadto zaapelowała aby radni otrzymywali odpowiedzi na swoje pytania. Na 

poprzedniej sesji Radna zapytała o ilość dzieci, które nie dostały się do 

przedszkoli po okresie rekrutacji. Radna otrzymała odpowiedź, informującą, że  

w najbliższym czasie otrzyma taką odpowiedź. Takowej jednak nie dostała. 

Wcześniej w tej samej sprawie zwracała się także do Naczelnika Wydziału 

Edukacji i również nie otrzymała odpowiedzi. Radna poprosiła o „liczenie się z 

zapytaniami radnych i udzielanie im odpowiedzi w terminie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, ze sprawę wyjaśni.  

 

Radna Bożena Rojewska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym placów 

zabaw. Rok temu wytypowano siedem terenów, na których miały powstać takie 

place. Plany dotyczyły:  ul. Nowowiejskiego, ul. Rolnej, ul. Gliwickiej, ul. 

Panewnickiej, Osiedla Bema, Batalionów Chłopskich, Wiosny Ludów oraz  

Placu Św. Hubereta. Zawarte miały być umowy na ich wykonanie z podmiotem 

zewnętrznym.  

Radna zapytała ile spośród nich powstało, z wyszczególnieniem na informację 

w jakich rejonach miasta.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wszystkie place zabaw miały 

zostać zrealizowane w oparciu o partnerstwo pomiędzy społecznością lokalną  

a miastem, tzn. miasto buduje plac zabaw, a eksploatuje go lokalna społeczność, 

czyli zajmuje się bieżącym utrzymaniem oraz udostępnia go wszystkim 

mieszkańcom.  W kilku przypadkach sprawy zostały uzgodnione, przede 

wszystkim ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wspólnotami, natomiast  

w tych miejscach gdzie nie było podmiotu, który zająłby się eksploatacją placów 

zabaw, do inwestycji nie dojdzie.  
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Co do szczegółów, Pan Prezydent zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Witold Witkowicz zapytał kiedy zacznie funkcjonować MDK 

„Koszutka”, filia Dąb”. Inwestycja została już zakończona, a tymczasem 

budynek stoi pusty.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o dwie sprawy: 

1/ los placu zabaw przy ul. Sowińskiego. Kiedy planowane jest jego wykonanie.  

2/ parkingi pod „Galerią Katowicką”. Zapytał  jakie parkingi są jeszcze 

planowane w obrębie Śródmieścia. 

Ponadto Radny poprosił o zorganizowanie spotkania z Zakładem Zieleni 

Miejskiej, w celu omówienia problemu nawierzchni na placach zabaw. Na 

poprzedniej sesji Radny zwracał uwagę, że jest to żwir, niezbyt bezpieczny dla 

dzieci. Otrzymał informację, że podobno spełnia on wymogi techniczne. Radny 

chciałby to wyjaśnić podczas spotkania.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że żwir jest na bieżąco eliminowany z placów 

zabaw. W sprawie placu zabaw na Osiedlu Paderewskiego, to Prezydent 

zapewnił, że inwestycja będzie kontynuowana. Jeżeli chodzi o parkingi 

podziemne w Śródmieściu, to w oparciu o przepisy partnerstwa publiczno-

prawnego, pod ulicą Dworcową i pl. Chrobrego, ewentualny inwestor wysunął 

żądania dotyczące nie tylko przekazania strefy płatnego parkowania ale także 

dopłaty. Pod Galerią Katowicką zaplanowane jest 1200 miejsc parkingowych  

i dopiero po oddaniu obiektu będzie można określić jakie jeszcze są potrzeby  

w tym zakresie w strefie centrum.  

 

Radny Mariusz Skiba zapytał o przedszkole przy ul. Wilczewskiego Czy 

miasto ma jakieś plany co do tego budynku. Obecnie prowadzone są tam prace 

remontowe.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedszkole usytuowane przy 

ul. Jankego zostało przeniesione do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 na 

ul. Sobańskiego. Trzy nieruchomości zajmowane przez to przedszkole są  

w zarządzie KZGM. Dwa budynki znajdujące się przy ul. Jankego nadal będą 

zarządzana przez KZGM, natomiast świetlica i plac zabaw, znajdujący się przy 

ul. Wilczewskiego zostaną w postaci nieruchomości przekazane do użytkowania 

Stowarzyszeniu Alzheimerowskiemu, któremu patronuje Prof. Opala. Będzie to 

siedziba stowarzyszenia.  

 

Radny Wiesław  Mrowiec zwrócił się do Pani Radnej Rojewskiej w sprawie 

placów zabaw. Poinformował, że na Placu Św. Herberta w dniu jutrzejszym 

zostanie otwarty plac zabaw. Będzie on zarządzany przez spółdzielnię 

mieszkaniową.  

Ponadto Radny zapytał o kładkę na ul. Gliwickiej, jako przejście przez 

torowisko. Czy miasto planuje jeszcze coś w tej sprawie negocjować z PKP.  
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że miasto chce przejąć to w zarząd, jednak 

kolej się na to nie zgadza. Jeżeli zostaną uregulowane sprawy własnościowe, 

miasto zapewne to przejmie. Do tego czasu chciało terenem zarządzać. Jednak 

brak jest zainteresowania w sprawie z drugiej  strony.  

 

Radna Bożena Rojewska podziękowała Radnemu Mrowcowi za poruszenie 

sprawy placów zabaw. Dodała jednak, że pytanie zadała Panu Prezydentowi i od 

Niego oczekuje odpowiedzi w sprawie siedmiu terenów przeznaczonych na 

place zabaw.  

 

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

AV> 

 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Dudek przedstawiła informację z pracy 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

Poinformowała, że ostatnia przed wakacjami sesja MRMK odbyła się 3 czerwca 

br. Uzupełniono jej skład o ośmiu nowych radnych. W dniach 28-30 czerwca 

część radnych MRMK będzie brała udział w ramach projektu Śląska Akademia 

Demokracji. Udało się nawiązać współpracę z Młodzieżowymi Radami Miast: 

Gliwice i Ruda Śląska. Kolejna sesja zaplanowana jest w dniu 9 września.  

 

Przewodniczący Rady zawnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na 

przeniesieniu punktu 15 jako punkt 8a/  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta 

Katowice. Przeniesiony z punktu 15. <zapis AV> 

 

Radny Arkadiusz Godlewski jako inicjator projektu uchwały stwierdził, że 

sprawa ma długa historię, gdyż jej procedowanie rozpoczęło się w lipcu 

ubiegłego roku. Dotychczasowa uchwała Rady Miasta regulująca kwestię 

konsultacji miała szereg mankamentów i w efekcie jest narzędziem, z którego  

i Prezydent i Urząd Miasta nie mogą właściwie korzystać. W trakcie dyskusji, 

na jednej z sesji odbyło się wysłuchanie publiczne, w ramach którego 

dziewięciu przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych złożyło swoje 

uwagi i propozycje do projektu uchwały. Osoby te zostały zaproszone do prac 

nad projektem uchwały. Efektem tego działania było złożenie w lutym 

bieżącego roku projektu uchwały. Został on zaopiniowany zarówno przez Pana 

Prezydenta, jak i w ramach konsultacji społecznych. Wniesiono kilka uwag.  

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie u Przewodniczącego Rady,  

w wyniku którego ustalono zaproponowaną na dzisiejszą sesję propozycję 

projektu uchwały. Zmierza się do uelastycznienia zapisów, ponadto zapisano 

aby w konsultacjach mogły brać osoby od 16 roku życia. W świetle 

orzecznictwa mogłoby to być traktowane jednak jako zawężenie. Nawet dzieci 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538820.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538820.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538905.asx
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ze szkół podstawowych także będą mogły brać udział w konsultacjach. 

Wyłączono z regulacji zapis dotyczący wysłuchania publicznego. Będzie to 

uregulowane odrębną uchwałą Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyraził uznanie za dążenie do 

konsensusu ze strony Pana Radnego Godlewskiego.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/860/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Arkadiusz Godlewski podziękował za współpracę w wypracowywaniu 

kompromisu nad projektem uchwały zarówno Panu Przewodniczącemu Rady 

Jerzemu Forajterowi, jak i Pani Radnej Helenie Hrapkiewicz - Przewodniczącej 

Komisji Polityki Społecznej.   

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami.  <zapis AV> 

 

W okresie od 30 maja do 26 czerwca 2013r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 30 maja do 26 czerwca: 

6 czerwca – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Krwiodawcy, zorganizowanym przez MDK „Koszutka” w Katowicach 

 

12 – 14 czerwca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich  

w Gdańsku 

 

15 czerwca – Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice reprezentował Radę Miasta Katowice w uroczystości 30-lecia 

powstania Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST 

 

20 czerwca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańca 

Śląskiego w Katowicach-Szopienicach w  91. rocznicę Powrotu Górnego Śląska 

do Polski 
 

Punkt 9a/ Informacja o stanie transportu publicznego realizowanego przez 

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali  informację  jako druk sesyjny nr PU-151-13 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372667639
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330612.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373538968.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539026.asx
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Wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu poświęconego 

informacji o stanie transportu publicznego realizowanego przez KZK GOP  

w Katowicach jest odpowiedzią na wniosek Pana Radnego Marka 

Szczerbowskiego w tej sprawie.  

Prezydent Miasta Katowice przedłożył  stosowne materiały.  

Państwu Radnym przekazano opracowanie sporządzone przez organizatora 

transportu zbiorowego.  

Na dzisiejszą sesję zaproszono  Pana Romana Urbańczyka  Przewodniczącego   

Zarządu   Komunikacyjnego  Związku  Komunalnego  Górnośląskiego  Okręgu  

Przemysłowego. W Jego imieniu przybył Zastępca Przewodniczącego Pan 

Grzegorz Dydkowski, który  przedstawił dokument. Był on również omawiany 

na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 19 czerwca 2013r. 

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski 

przedstawił informację przekazaną wcześniej  Radnym. Zwrócił uwagę na to, że 

ceny biletów w KZK GOP podnoszone są ze względu na inflację oraz wzrost 

cen paliw. Spada ilość osób korzystających z przewozów publicznych. Związek 

opracował  strategię  działania  oraz  plan  zrównoważonego  rozwoju  

transportu zbiorowego.  Realizuje także dwa duże projekty unijne: Śląską Kartę 

Usług Publicznych i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.  

 

Radny Tomasz Godziek  nawiązał do polityki taryfowej KZK GOP.  

W strategii Związku zostały wyznaczone dwa kluczowe obszary: przewozy  

i polityka taryfowa. Zostały także wyróżnione główne kierunki działania: 

promocja zalet i wykorzystania systemu biletu elektronicznego, intensyfikacja 

kontroli biletów, rozwijanie badań marketingowych, natomiast brak jest danych 

o polityce taryfowej. W bieżącym roku nastąpił wzrost cen w KZK GOP,  

w związku z tym Radny zapytał jakie zostały zaplanowane nowe taryfy.  

Kolejne pytanie dotyczyło jaki jest efekt podwyżki cen biletów w marcu br., 

ponadto kiedy zostanie wprowadzona Śląska Karta Usług Publicznych i  czy  

w przypadku jej wprowadzenia będziemy płacili za ilość przejechanych 

kilometrów.  

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski 
wyjaśnił, że brak biletu elektronicznego utrudnia prowadzenie elastycznej 

polityki taryfowej. Założeniem jest, że bilet elektroniczny będzie 

ewidencjonował  długość  przejechanej trasy, inaczej niż przy dzisiejszym 

bilecie papierowym. Decyzje o wzroście cen nie są podejmowane bez jej 

analizy. Popyt na usługi w transporcie publicznym jest nieelastyczny, co 

oznacza, że w wyniku podniesienia cen,  KZK GOP uzyskuje dodatkowe 

dochody, natomiast nie można tego wykazać w sprawozdaniach już  po dwóch, 

trzech miesiącach, tylko w dłuższym okresie czasu. ŚKUP wdrożony zostanie 

najprawdopodobniej na przełomie roku. 
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Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że analiza przygotowanego przez KZK 

GOP dokumentu nie wykazuje jednolitej, spójnej i zgodnej z oczekiwaniami 

współfinansujących ją gmin strategii marketingowej. Ograniczenie jej jedynie 

do promocji powoduje, że zawęża się obserwację potencjalnie innych narzędzi, 

takich jak: dystrybucja, jakość produktu, cena. Wzajemne oddziaływanie tych 

składników może wpływać z jednej strony na jakość świadczonych usług,  

z drugiej - wpłynąć na zwiększenie liczby pasażerów. Powinniśmy jak 

najszybciej podjąć działania zmierzające do tego aby  KZK GOP przygotował  

spójną strategię marketingową, której celem powinno być z jednej strony 

poprawa jakości świadczonych usług, z drugiej - zwiększenie potencjalnej 

liczby ludzi korzystających z transportu zbiorowego. Radny zaapelował  aby  

w planach pracy komisji ująć elementy dotyczące jakości świadczonych usług 

przez KZK GOP, gdyż Katowice są największym płatnikiem Związku.   

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski 
wyjaśnił, że do opracowanej przez KZK GOP strategii dołączona została  

zarówno promocja,   dystrybucja, jak i ceny. Nie jest tak, że dokumenty 

strategiczne  są  wycinkowe i brak w nich kompleksowości. Pan 

Przewodniczący obiecał wziąć pod uwagę sugestie Pana Radnego 

Szczerbowskiego.  

 

Radny Marek Szczerbowski  zapytał jaki był plan strategiczny, wynikający 

zarówno ze strategii funkcjonowania firmy, jak i strategii marketingowej  

w latach 2010, 2011, 2012 w zakresie planowanych źródeł dochodu ze 

sprzedaży biletów.  Jak  plan wygląda w  stosunku do jego wykonania. Dane 

powinny zawierać takie wyliczenia. 

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski 
wyjaśnił, że wszystkie plany finansowe KZK GOP, zarówno jeżeli chodzi  

o wykonanie, jak i planowanie zamieszczane są w BIP-ie. Wszystkie one są 

jawne. Tendencje są takie, że od kilku lat maleją dochody ze sprzedaży biletów  

( w sensie udziału finansowego). Wydatki rosną m.in. z powodu rozpoczęcia 

znaczących projektów unijnych. Podstawowe elementy z tym związane to 

wcześniej wzrost cen paliw, obecnie zaciągnięte zobowiązania związane ze 

spółką „Tramwaje Śląskie”  w celu wykonywania niezbędnych remontów  

i wzrost  dotacji  gmin.  Związek uzyskał znaczące dotacje zewnętrzne oraz  

zwiększono wydatki dla przewoźników, nastąpił spadek wielkości przewozów 

pasażerskich, średnio o 2 % w skali roku. Istnieją także czynniki jakościowe, 

kwestie przebudowy, nabywanie samochodów, zagospodarowania 

przestrzennego, powstawania nowych źródeł ruchu.  Są to wszystko poważne 

problemy. Sama  kwestia  sprzedaży, zapewnienia biletów, punktów dystrybucji, 

ich zróżnicowanie, kontrola biletów, windykacja wiąże się ze znacznymi 

wydatkami. Misją KZK GOP jest świadczenie dobrych usług, docieranie do 

mieszkańców, reagowanie na zgłaszane oczekiwania. „Chcemy tworzyć dobrą 

komunikację i do pasażerów z nią docierać”.  
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że wniosek Pana Radnego 

Marka Szczerbowskiego kieruje do Komisji Infrastruktury i Środowiska. 

Zadeklarował, że w planie pracy Rady Miasta na przyszły rok zaplanuje punkt 

dotyczący działalności KZK GOP.  

 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na to, że KZK GOP realizując 

zadania m.in. zmienia przebieg linii autobusowych. Radna wspomniała o linii nr 

154 i nr 12 . Pomimo protestu mieszkańców zlikwidowano tę linię. Radna 

zapytała jakie procedury prowadzone w KZK GOP uzasadniają takie zmiany. 

Przypomniała, że oczekiwania mieszkańców związane są także z tworzeniem 

centrów przesiadkowych.  

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski 
stwierdził, że zmiany przebiegu linii wynikają  z różnych powodów.  

W bieżącym roku wynikały one  z bardzo wielu inwestycji. Związek miał 

bardzo ograniczone możliwości wyboru jakiejkolwiek opcji. Miejsca 

przeznaczone do zatrzymywania się autobusów nie mogą być dowolnie ustalane. 

Poszukuje się rozwiązań optymalnych. Nie można pogodzić wszystkich grup.  

W sprawie centrów przesiadkowych, sytuacja wygląda w ten sposób, że duże 

możliwości będzie dawała w przyszłości komunikacja tramwajowa, w czasie 

kiedy torowiska do centrum miasta zostaną wyremontowane. Tramwaj jest 

efektywny, gdy jeździ nim duża ilość pasażerów. Jednak  centra przesiadkowe 

to także sprawa bezpiecznych do nich dojść, oświetlonych przejść, z miejscami 

parkingowymi dla pojazdów. Ich realizacja będzie możliwa przy  wykorzystaniu 

kolejnych środków unijnych.  

 

Radna Stanisława Wermińska  zapytała o planowane centrum przesiadkowe  

w rejonie Pętli Brynowskiej. Kiedy planowany jest termin realizacji.  

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że sprawa dotyczy zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych, które mają być skierowane na komunikację publiczną i mają 

dotyczyć finansowania takich elementów infrastruktury transportu publicznego, 

jak węzły przesiadkowe, „park and ride”, „bike and ride”, systemy ITS,   

dynamiczna  informacja  pasażerska. Miasto Katowice zostało wskazane jako 

lider Subregionu Centralnego i przygotowuje w ramach KZK GOP 

kompleksowe projekty. Na kolejnej sesji w ramach zmian w budżecie 

wprowadzona zostanie budowa takich centrów z koncepcją funkcjonalną. 

Dotyczy to budowy centrum przesiadkowego przy Pętli Słonecznej, na 

Zawodziu, w Brynowie oraz centrum przesiadkowego autobus-pociąg na 

Ligocie. Niebawem  będzie to na poziomie prac projektowych. Dworzec  

w Piotrowicach można rozpatrywać ewentualnie na zasadzie platformy.  Jeżeli 

chodzi o budowę przystanków wzdłuż kolei Katowice – Tychy, to miasto 

jeszcze prowadzi rozmowy z PKP PLK. 
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Radny Tomasz Godziek zaprezentował tendencję w KZK GOP.  Ze  strategii 

na lata 2008-2020 wynika, że „liczba przejazdów i  wozokilometrów oraz  

dynamika zmian  wygląda następująco: 2008- 4,31, 2012 – 3,62. Roczna liczba 

przejazdów  w  KZK GOP  i dynamika zmian to w 2008 – 350 mln pasażerów, 

w 2012- 300 mln pasażerów. Dodając do tego tendencje w wykorzystywaniu 

indywidualnego środka transportu, jakim jest samochód, w 2008- 408, a obecnie 

463, tendencja  okazuje  się  „dramatyczna”. Jeżeli realizujemy taką strategię, to 

znaczy, że „coś nie działa”. Może należy zmienić zapisy w strategii KZK GOP. 

Wydaje się, że tradycyjnymi metodami, takimi jak windykacja nie „ściągniemy 

młodych ludzi do korzystania z transportu publicznego”.  

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Pan Grzegorz Dydkowski  
stwierdził, że miasto jest żywym organizmem. Zachodzą tu różne zmiany. 

Spadek przewozów wiążę się m.in. z jakością świadczonych usług, przewozów, 

ale część czynników związanych jest ze stylem życia mieszkańców,  

z dostępnością pewnych dóbr substytucyjnych, zmianami zagospodarowania 

przestrzennego, co powoduje np. wyludnianie centrów miast, budowę wielu 

obiektów na przedmieściach, małą zabudowę. Takie obszary podmiejskie 

powodują pewne  problemy z obsługą, gdyż w  autobusach przejeżdżających 

tam trudno zapewnić dużą częstotliwość przejazdów. Inaczej jest w centrach 

handlowych, budowanych w dogodnych miejscach komunikacji samochodowej. 

Nieliczne z nich są dostępne w obrębie komunikacji tramwajowej. Miasto 

jednak nie ma często na to wpływu.  

 

Radny Mariusz Skiba nawiązał ponownie do tematu stacji kolejowej  

w Katowicach - Piotrowicach. Toczy się dyskusja, jednak temat ten musi być 

uzupełniony środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Radny zapytał 

czy w kontekście wykorzystania  wspomnianych funduszy nie zagospodarować 

budynku dworca w Piotrowicach np. na centrum usług społecznych.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że należy opierać się na racjonalnym 

działaniu. Budowanie czegoś „na siłę” , tylko po to żeby zagospodarować 

obiekt, „bo ktoś nie ma pieniędzy na jego wyburzenie”, nie jest działaniem 

rozsądnym. Budynek dworca w Ligocie został np. w części wynajęty.  

W Piotrowicach pytaniem pozostaje, czy w dzisiejszych czasach potrzebujemy 

obiektu, który trzeba będzie kupić, wyremontować, po to żeby stał. Można to 

zrobić inaczej, tzn. wykonać dwa perony i wstawić biletomaty.  

 

Przewodniczący Rady w wyniku braku chętnych do dalszej dyskusji zakończył 

ją.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie: <zapis AV> 

a) sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta 

za 2012 r.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539097.asx
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b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2012. ( PU-86/13).  

c) sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2012 r.  

d) opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2012 rok  wraz  z  informacją o 

stanie mienia komunalnego. 

e) opinii i raportu biegłego rewidenta  w przedmiocie  sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od  1  stycznia  do  31  grudnia  2012r. ( PU-

140/13).  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że zgodnie  

z  wymaganiami formalnoprawnymi, Pan Prezydent przedstawił przekazaną 

Państwu Radnym dokumentację.  

Radni otrzymali stosowne materiały w ustawowo określonym terminie. 

Zapoznały się z nimi również komisje stałe Rady Miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił dokumenty wymienione w punktach 10a/ 

10e/  

/Dokumenty –zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

stwierdził, że Rada Miasta Katowice  zapoznała się ze wszystkimi dokumentami 

wymienionymi w punkcie 10 porządku obrad sesji.  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 

miasta Katowice w 2012 roku”.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-88/13. 

Stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za” i 7 głosach 

sprzeciwu. 

/Uchwała nr XXXVIII/861/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2012 rok  oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

miasta Katowice za 2012 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-87-13 wraz  

z autopoprawką.  

Stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539163.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372667787
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330684.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539218.asx
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Radny Dariusz Łyczko przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 2012r. 

oraz sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2012 rok wraz z wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium 

za 2012 rok.   

/Opinia wraz z wnioskiem absolutoryjnym – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 4100/III/135/2013 z dnia 13 

czerwca 2013r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice.  

 

Dyskusja  

Radny Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Klubu Radnych „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok” przedstawił opinię Klubu do sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok. 

Stwierdził, że  zarządzanie miastem jest właściwe, kierunek zmian pożądany  

i mimo poniesienia znaczących nakładów na inwestycje, finanse w dłuższym 

horyzoncie czasu pozostają bezpieczne.   

Stwierdzenie to poparte jest pozytywną opinią  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

miasta oraz wysoką oceną agencji ratingowej. 

Klub Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” opiniuje pozytywnie 

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok, jest za 

przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego oraz jest za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta za 

2012 rok.  

 

Radny Witold Witkowicz w imieniu Klubu „Platforma Obywatelska” 

stwierdził, że kluczowe w podjęciu przez Klub „PO” decyzji w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta było wykonanie dochodów  

w roku budżetowym 2012r. znacząco niższe od planowanych –  

87,9% planu pierwotnego oraz 95,8% planu po zmianach, jak również   

wykonanie budżetu po stronie wydatków znacząco niższe od oczekiwanych - 

zaledwie 74,8% planu pierwotnego i 87,4 % planu po zmianach. Dane te 

świadczą o „głębokim kryzysie” w zarządzaniu miastem Katowice.  

Analizując  szczegółowe  działy budżetu, kondycja miasta wydaje się być 

„jeszcze bardziej niepokojąca”. Dział 710 pokazuje „rażąco niską realizację” 

wydatków w zakresie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jedynie 530 tys. przy planie 2 mln, to „rażąca nieudolność urzędnicza” 

pokazująca równocześnie brak jakiejkolwiek szerszej koncepcji urbanistycznej 

dla miasta Katowice. 54% wykonania planu w przypadku opracowań 

geodezyjnych i kartograficznych wskazuje również na „nieudolność Urzędu 

hamującą dynamiczny rozwój miasta”. 56,8 % wykonania w zakresie ochrony 
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powietrza atmosferycznego i klimatu, czyli tzw. niska emisja wskazuje na „brak 

rzeczywistych chęci realizacji tej polityki”.  Są to tylko przykłady, które można 

by mnożyć. Ponadto widać „nieudane, przewlekłe, często nieprzemyślane 

inwestycje, nieudolność w zakresie prowadzenia polityki społecznej, 

edukacyjnej czy braki inwestycyjne  w dziedzinie sportu”.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Klub Radnych „Platforma 

Obywatelska” podjął uchwałę aby głosować przeciwko udzieleniu Prezydentowi 

Miasta Katowice  absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2012r.  

 

Radny Piotr Pietrasz - Przewodniczący Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” 

przypomniał, że Katowice są najważniejszym podmiotem samorządowym  

w naszym regionie oprócz samorządu województwa. „Rządzi nimi ktoś inny i to 

widać, słychać i czuć” w sensie jednoznacznie pozytywnym dla Katowic. Jest to 

ocena subiektywna: „że władze posiadają pozytywne cechy  przypisywane 

Ślązakom, których w samorządzie wojewódzkim, miejmy nadzieje, tylko tym 

poprzednim,  zabrakło”.  Wszystkie plany zostały zrealizowane, jak zauważyli 

„nasi koledzy”, były „niższe przychody”,  jak wiemy „skończyła się zielona 

wyspa”. Jest to jednak w dużej mierze wpływ polityki ogólnokrajowej, a nie 

złego zarządzania  przez władze naszego miasta.  Katowice są wielkim placem 

budowy. W efekcie poprawią one warunki życia. Może to obniżać wydatki 

społeczne, ale przyszły rok będzie zapewne ostatnim w tak dużej mierze 

ukierunkowanym właśnie na inwestycje.  

Sytuacja finansowa miasta jest dobra. Nie mamy złych wskaźników zadłużenia. 

Rozdysponowano kwotę 1 mln 200 tys. zł do dyspozycji jednostek 

pomocniczych. Z inicjatywy osób związanych z „PiS” kilka lat temu powstała 

jednostka pomocnicza w Wełnowcu. Powstają kolejne jednostki w Bogucicach  

i w Nikiszowcu, co napawa optymizmem.  

Reasumując Klub „Prawa i Sprawiedliwości” opowiada się za udzieleniem 

Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2012r.  

 

Radny Marek Szczerbowski poinformował, że uczestniczył w dniu 

wczorajszym w konferencji naukowej na temat szeroko rozumianej realizacji 

różnego rodzaju projektów. Jednym  z  wystąpień  był referat poświęcony  

kondycji finansowej polskich miast. Sprawa dotyczyła 11 miast na prawach 

powiatu. Wykład prowadziła osoba z tytułem dr hab. Bardzo często 

nawiązywała do miasta Katowice. Mówiła „o niespotykanych danych”, jeżeli 

chodzi  o parametry dotyczące wskaźników zadłużenia i ratingu. Twierdziła, że 

Katowice są przykładem, nad którym „w swojej analizie” zastanawia się 

czasem, czy  „nie popełniła błędów”, ponieważ wskaźniki te są „niespotykane  

w skali naszego kraju”. Wykładowca była z miasta Lublina  

i  stwierdziła, że chciałaby pogratulować władzom miasta tak dobrego sposobu 

zarządzania finansami publicznymi.  Zarówno przywoływana  Pani  dr hab. , jak 

i Pan Radny mają takie samo zdanie i  z tego powodu Radny  będzie głosował za 

udzieleniem Panu Prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za 

2012r.  
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 

rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta 

Katowice za 2012 rok wraz z autopoprawką. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za” i 7 głosach 

sprzeciwu. 

/Uchwała nr XXXVIII/862/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2012r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-146/13. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

Rady  przy: 17 głosach „za” i 7 głosach sprzeciwu.   

/Uchwała nr XXXVIII/863/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Panu Prezydentowi i Pani Skarbnik. 

Prezydent Piotr Uszok podziękował Radzie Miasta, wydziałom finansowym 

Urzędu Miasta i Pani Skarbnik.  

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na 

terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 

Seniorzy”. Skreślony.  <zapis AV> 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta 

Katowice. Przeniesiony jako punkt 8a/ <zapis AV> 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji  w 2012r. „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016”  oraz  „Zasad  

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-135-13, który 

zgodnie z wnioskiem Pana Prezydenta został zastąpiony drukiem PU-148-13. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372667890
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330730.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539291.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372667955
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330805.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539362.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539433.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539500.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/864/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice „Rondo Ofiar Miednoje” . <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-137-13 wraz  

z autopoprawką.  

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/865/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta  Katowice „Generała Władysława Andersa” . 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-138-13 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/866/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Ostrawska”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-145-13. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/867/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668210
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330883.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539560.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539560.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668136
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372330947.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539626.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668288
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331021.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539690.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668360
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331083.pdf
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia  Jednostki  

Pomocniczej  miasta Katowice nr 13 Bogucice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-141-13. 

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 12 czerwca 2013r. stwierdził, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalnoprawne.  

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, podczas których nie 

zgłoszono żadnych uwag. 

Komisja Organizacyjna  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 XXXVIII/868/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania  z wyników przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 16 Janów-Nikiszowiec  

w przedmiocie nadania Statutu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-142-13 wraz  

z autopoprawką.  

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 11 czerwca 2013r. stwierdził, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalnoprawne. Zgłoszone 

zostały drobne uwagi, które zostały ujęte w autopoprawce.  

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/869/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-143-13.  

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 11 czerwca 2013r. stwierdził, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalnoprawne.  

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, podczas których nie 

zgłoszono żadnych uwag. 

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”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539756.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668423
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331168.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539812.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668505
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331265.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539887.asx
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/Uchwała nr XXXVIII/870/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV)”. Skreślony. 

<zapis AV> 

 

Punkt 23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na 

lata 2010-2020” za 2012 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-147-13.  

Komisje Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/871/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Technikum 

nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-149-13.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr XXXVIII/872/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum 

nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkół 

Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-150-13.  

Komisja Edukacji 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 XXXVIII/873/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668579
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331382.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373539952.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540028.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668643
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331452.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540082.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372668716
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331528.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540136.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372670705
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331670.pdf
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Punkt 23d/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia  

i lokalizacji pomnika Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach. 

Przeniesiony do punktu 5a/ <zapis AV> 

 

Punkt 23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radych 

Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania 

wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie 

działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-153-13.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Jerzy Dolinkiewicz w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” zaproponował do komisji konkursowej Radnego Michała  Jędrzejka. 

Radny Witold Witkowicz w imieniu Klubu „Platforma Obywatelska” 
zaproponował Radną Barbarę Wnęk. 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/874/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2013 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-154-13 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/875/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23g/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-155-13.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/876/13/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540191.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540250.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372670773
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331730.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540309.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372670848
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331795.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540372.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372670931
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-156-13.  

Komisja Budżetu Miasta po dyskusji zawnioskowała do Prezydenta Miasta 

Katowice o zmianę zapisu § 1 w/w projektu uchwały w zakresie punktu 3a/ tak 

by otrzymał on brzmienie: „Komisje Rady Miasta oraz Radnych - termin do 10 

września roku poprzedzającego rok budżetowy”.  

Pan Prezydent przyjął wniosek w postaci autopoprawki do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/877/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-157-13.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/878/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2013r. NR 

NP.II.4131.1.316.2013. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-158-13.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/879/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372331849.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540442.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671009
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332293.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540506.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671095
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332353.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540568.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671176
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332410.pdf
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Punkt 23k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-159-13.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po 

posiedzeniu Komisji.  
 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła,  że  projekt  uchwały reguluje 

zasady udzielania, rozliczania oraz bardzo szeroko pojętego kontrolowania  

prawidłowości udzielania dotacji na deklarowaną przez placówkę liczbę 

uczniów.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/880/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 23l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na 

terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-160-13.  

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wiceprezydent Krzysztof Marek wyjaśnił, że projekt wprowadza możliwość 

skorzystania z  20 % zniżki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy 

posiadaniu co najmniej trojga dzieci. Wobec zgłaszanej propozycji 

wprowadzenia ulgi do biletów KZK GOP, to wymagana jest tu zgoda 

wszystkich gmin zrzeszonych w KZK. Dotychczas nie zostało to wprowadzone.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/881/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540634.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671269
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332496.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540714.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671339
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332571.pdf
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nieruchomości zabudowanej pawilonem restauracyjnym „Pizza Hut”, 

położonej w Katowicach przy Al. Korfantego, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy: Am Rest Sp. z o.o. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-161-13.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to propozycja kolejnej 

umowy dzierżawy. Dzierżawca chciałby uzyskać dodatkową powierzchnię na 

ogródek zimowy Działalność restauracji nie budzi sprzeciwu okolicznych 

mieszkańców.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/882/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23m/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest 

Prezydent Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-162-13.  

Komisja  Infrastruktury  i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wpłynął wniosek Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ, w którym zarzucono powtórzenie 

zapisu ustawowego w uchwale. W związku z tym uchyla się  § 2 ust. 4 uchwały 

jako powtarzający się z ustawą.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/883/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia nazw 

niektórych ulic położonych na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-163-13.  

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540782.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671704
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332638.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540842.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372671794
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332707.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540917.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie,  przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVIII/884/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w celu wskazania 

najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do prowadzenia 

działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na 

kulturę”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-165-13.  

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Radny Mariusz Skiba w imieniu Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” zgłosił 

dodatkowo do komisji Pana Radnego Piotra Pietrasza.  

Zainteresowany wyraził zgodę.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/885/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani G L na niewłaściwe 

działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-139-13 wraz  

z autopoprawka.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/886/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 c.d.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R Z na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  PU-144-13 wraz  

z autopoprawka.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372672499
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332798.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373540980.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372672611
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332924.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373541035.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372672972
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372332997.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373541106.asx
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XXXVIII/887/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W trakcie XXXVII sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1.1. naprawy doraźnej oraz modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkół 

Specjalnych nr 12 w Katowicach ul. Kołobrzeska 8.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.06.2013r.  

1.2. podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ochojca, 

przeciwdziałania dewastacji mienia publicznego i ograniczenia niskiej emisji.  

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

18.06.2013r.  

2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. opracowania strategii niskoemisyjnej.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.06.2013r.  

2.2. zwiększenia funduszu remontowego.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.06.2013r.  

2.3. rozlewiska wodnego w lesie murckowskim. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

17.06.2013r.   

3/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie naprawy fragmentu oświetlenia 

„Parku Murckowskiego”.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 17.06.2013r.  

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

4.1. uruchomienia procedury przez Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych na 

zamówienie publiczne dotyczące obsługi telekomunikacyjnej placówek 

kulturalno-oświatowych w naszym mieście.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejna 

z dnia 17.06.2013r.     

4.2. uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania mieszkańców dotyczące 

nieczynnego basenu na Zadolu.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

13.06.2013 r.  

4.3. bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla dzieci i 

młodzieży wraz z opiekunami na zawody sportowe oraz wszelkie konkursy 

szkolne.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1372673413
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/27/1372333093.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373541161.asx
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

05.06.2013r.  

5/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie organizacji ruchu na ulicach 

Poznańskiej i Policyjnej.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.06.2013r.  

6/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

6.1. chaosu budowlanego przy modernizacji centrum Katowic.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.06.2013r. 

6.2. wizerunku Katowic na Mistrzostwa Świata w 2014 roku. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejna 

z dnia 17.06.2013r. 

6.3. „Opracowania analizy wykonalności projektu poprowadzenia linii 

tramwajowej do Piotrowic oraz Ligoty”.   

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

05.06.2013r.  

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  
1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. utworzenia klas sportowych w ZSTiO Nr 2 w Katowicach.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejna 

z dnia 14.06.2013r.  

1.2. utworzenia dodatkowej klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 67 w 

Katowicach.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.06.2013r.  

2/ Radnego Stefana Gierlotki, Radnego Marka Chmielińskiego  i Radnego 

Jerzego Dolinkiewicza –  
wniosek w sprawie uhonorowania osoby Jana Obrąpalskiego przez nadanie jego 

imieniem jednej z katowickich 

ulic.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 06.06.2013r.  

3/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie remontu ulic na Osiedlu młodych w 

Piotrowicach.  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.06.2013r.  

4/ Radnego Stefana Gierlotki i Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie 

komunikacji w południowych dzielnicach Katowic.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

18.06.2013r.      

5/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie inicjatywy upamiętnienia ofiar 

Tragedii Górnośląskiej 1945 w Doniecku. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z a dnia 

24.06.2013r.   
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6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. zmiany programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli.  

Odpowiedź pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 07.06.2013r.  

6.2. dofinansowania corocznego festynu Dni Dębu. 

6.3. segregacji ludzi w związku z opłatą za wywóz śmieci. 

6.4. przyjęcia przez Miasto Katowice obiektu piłkarskiego Klubu Sportowego 

MK Górnik.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

17.06.2013r.  

6.5. dofinansowania festynu XXII Dni Dębu.   

7/ Radnej  Darii Kosmali w sprawie przedłużenia czasu otwarcia letnich 

kąpielisk do późnych godzin wieczornych.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Krzysztofa Marka z dnia 

18.06.2013r.  

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

8.1. parkowania na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.  

8.2. wyburzenia posesji przy ul. Brynowskiej 54 w Katowicach. 

8.3. utworzenia 5 oddziału klasy pierwszej w Szkole podstawowej Nr 67 w 

Katowicach.   

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 18.06.2013r.  

8.4. rozwiązania problemu braku miejsc w przedszkolach czy żłobku. 

8.5. opłaty za segregację śmieci i podział mieszkańców Katowic.  

9/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie problemu z dojazdem do 

przychodni przy ulicy Powstańców w Katowicach.  

10/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

10.1. likwidacji utrudnień komunikacyjnych na ul. Fredry przy skrzyżowaniu z 

ul. Północną.  

10.2. zmobilizowania inspektorów robót nadzorujących firmy obce pracujące na 

drogach miejskich.  

11/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

11.1. położenia chodnika wzdłuż przedszkoli przy ul. Granicznej nr 42 oraz 44.       

11.2. niezamieszkałego lokalu w kamienicy przy ul. Plebiscytowej 23.  

11.3. remontu kamienicy przy ul. Plebiscytowej 23.  

12/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

12.1. nadania IV klasie szkoły podstawowej ZSO Nr 7 w Katowicach statusu 

pływackiej klasy sportowej  

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 20.06.2013r.  

12.2. wprowadzenia bezpłatnych biletów autobusowych na terenie miasta 

Katowice w ramach programu „Nas Troje i więcej”.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

19.06.2013r.  

12.3. wykonania odbudowy nawierzchni ul. Przekopowej w Katowicach.  
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13/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie ilości oddziałów szkolnych 

w Gimnazjum nr 20.  

14/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie dewastacji budynku szkolnego przy 

ul. Brynicy 3 w Szopienicach.  

15/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

15.1. prawidłowego oznaczenia ul. Przodowników w Katowicach.  

15.2. prawidłowego wykonania odbudowy nawierzchni ul. Przekopowej w 

Katowicach.  

16/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie: 

16.1. przebudowy ulicy Kościuszki oraz sygnalizacji świetlnej.  

16.2. reklamy na przyczepach/lawetach w centrum Katowic.  

16.3. pojemników na odzież używaną.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie przedłużenia pracy kąpieliska 

„Bugla”.  

2/ Radnego Tomasza Maśnicy, Radnej Stanisławy Wermińskiej, Radnego 

Stanisława Włocha w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Ligoty  

i Panewnik, którym firma ciepłownicza Tauron wypowiedziała umowy na 

dostarczanie ciepła do mieszkań. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie ustawienia wiaty na przystanku 

autobusowym usytuowanym przy budynku na ulicy Franciszkańskiej 25,  

w którym mieszczą się organizacje i instytucje miejskie.   

4/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie zagospodarowania terenu pod plac 

zabaw przy ul. Rybnickiej 13-17. 

5/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

5.1. wycięcia trawy przy ul. Kochłowickiej na Osiedlu Witosa. 

5.2. utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego na Osiedlu Witosa. 

6/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie: 

6.1. wybudowania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Janowie.  

6.2. wybudowania Placu Zabaw przy ul. Przedwiośnia. 

6.3. wykonania chodnika na przejściu łączącym ul. Morawy z Osiedlem 

„Morawa” . 

7/ Radnego Stanisława Włocha w sprawie: 

7.1. wykonania nawierzchni ulic Koszykowej, Ogrodowej oraz Bora 

Komorowskiego w Katowicach.  

7.2. trwającej od 2 lat budowy kanalizacji przy ul. Kuźnickiej w Katowicach.  

7.3. w sprawie ulicy Płochy na Osiedlu Kokociniec w Katowicach.  

 

Wiceprezydent Krzysztof Marek wyjaśnił sprawę godzin pracy Kąpieliska 

„Bugla”. Problem wynika z braku ratowników WOPR.  

 

Punkt 26 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał komunikaty: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373541229.asx
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1/  Rozstrzygnięcia nadzorcze Woj. Śl. stwierdzające nieważność uchwały Nr 

XXXVI/816/13 z dnia 24.04.2013r.  

 2/ Informacja Wojewody Śląskiego dotycząca oświadczeń majątkowych 

Przewodniczącego Rady Miasta Arkadiusza Godlewskiego oraz Prezydenta 

Miasta Katowice.  

 3/ Pismo Pani Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 18.06.2013r. z prośbą  

o przesunięcie terminu sesji lipcowej z powodu organizacji „Tour do  Pologne”.  

Przewodniczący Rady zaproponował aby zamiast wyznaczonego terminu sesji 

na dzień 31 lipca br., sesja odbyła się w dniu 30 lipca we wtorek.  

W związku z tym Komisja Organizacyjna planowana na wtorek 30 lipca 

odbyłaby się  w poniedziałek, 29 lipca br.  

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że w tym samym czasie odbędzie się 

Komisja Górnicza. Poprosił  aby  terminy nie kolidowały ze sobą.   

 

Prowadzący obrady poinformował, że otrzymał zgłoszenia przedstawicieli 

Gimnazjum nr 20 o zabranie głosu na sesji. Przewodniczący Rady stwierdził, że 

sprawa została już wyjaśniona. 

 

Radna Barbara Wnęk na podstawie § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice, który stanowi, że za zgodą Rady Miasta, Przewodniczący może 

udzielić głosu innym osobom biorącym udział w sesji, wniosła o udzielenie 

głosu Pani Barbarze Bandurze – Dyrektorowi Gimnazjum nr 20 oraz Panu 

Dawidowi Klachacz - Rzecznikowi Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 

20. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wypowiedzi osób spoza Rady 

dopuszczalne są w sytuacji, kiedy w porządku obrad sesji przewidziany jest 

punkt, w którym są zainteresowani wnoszący wniosek o zabranie głosu.  

W obradach sesji brak jest punktu dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego, 

czy też innego dokumentu  z Gimnazjum nr 20. W związku  

z tym nie przewiduje procedowania nad wnioskiem o udzielenie głosu.  

Radna Magdalena Wieczorek złożyła wniosek formalny o udzielenie głosu 

Pani Dyrektor.  

Prowadzący obrady stwierdził, że „w zestawie wniosków formalnych nie ma 

wniosku, który pozwalałby zgłaszać wniosek tego typu”.  

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że Radni otrzymali korespondencję,  

w której są pewne niejasności. Skoro Państwo przyszli na sesję i czekają od 

początku, to warto ich wysłuchać, tym bardziej, że są tu rozbieżności także 

natury prawnej. Pani Dyrektor udowadnia, że arkusz organizacyjny złożyła  

w terminie. Radny poparł wniosek o udzielenie głosu zainteresowanym.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że „gdyby była jakakolwiek szansa, iż  

w wyniku wystąpienia Pani Dyrektor lub przedstawiciela Rady Rodziców lub 

Stowarzyszenia tu na sali mogłyby zapaść decyzje, które pomogłyby rozwiązać 

„pata” w Gimnazjum nr 20, byłby pierwszym, który by zagłosował za tym 

wnioskiem. Niestety taka sytuacja jest niemożliwa. Ta sprawa jest w gestii 
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Kuratorium, Pana Prezydenta i nasze tutaj wysłuchanie do niczego nie 

doprowadzi. Pozwólcie Państwo abyśmy w tym temacie już nie dyskutowali”.  

Radny Stefan Gierlotka także poparł wniosek, ponieważ skoro szkoła już 

przyszła i chce przedstawić swoje problemy, to można jej wysłuchać,  

w przewidzianym regulaminowo czasie trzech minut.  

Radny Tomasz Maśnica zauważył, że od początku obecnej kadencji nie było 

sytuacji, w której Rada Miasta nie pozwoliłaby zabrać głosu mieszkańcom 

niezależnie od sprawy. Poprosił o umożliwienie zabrania głosu 

zainteresowanym i  przedstawienia ich stanowiska.  

 

Punkt 27 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.45  zamknął  obrady XXXVIII  sesji Rady Miasta Katowice VI 

kadencji samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

 

Beata Musiał  

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/7/11/1373541299.asx

