
 

 1 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 24 maja 2015 r. 

Miejsce sesji: Sala Audytoryjna w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 

w Katowicach. 

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:10 

Numery podjętych uchwał: nie podjęto żadnych uchwał 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych ( na 28 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Jerzy Forajter   

2/ Tomasz Maśnica  

3/ Tomasz Rokicki  

4/ Adam Skowron  
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Prządek obrad XXV  uroczystej sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 24 maja  2016r. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie  sekretarzy  sesji. 

3. Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków. 

4. Wystąpienie  Prezydenta  Miasta  Katowice  Pana  Marcina  Krupy. 

5. Wystąpienie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Ostrawy – Pana mgr. Michala 

Mariánka. 

6. Wystąpienie  Konsula  Generalnego  RP  w  Ostrawie  Pana  Janusza  Bilskiego. 

7. Referat okolicznościowy dr Josefa Byrtusa – Konsula Generalnego Republiki 

Czeskiej w Katowicach w latach  1994-1998 oraz 2003-2007. 

8. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie 

20.rocznicy  podpisania  umowy  o stosunkach partnerskich i współpracy 

między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa (DS-564/16).  

9. Podpisanie deklaracji o współpracy między Miastem Katowice i Miastem 

Ostrawa  przez  Prezydenta  Miasta  Katowice  i  Prezydenta  Miasta  Ostrawy. 

10.  Komunikaty i wolne wnioski. 

11.  Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna otworzyła 

obrady XXV uroczystej sesji Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu 

poświęconej 20.rocznicy  podpisania  umowy  o stosunkach partnerskich  

i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawą. 

W imieniu Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu powitała wszystkich 

przybyłych na uroczystą sesję Rady Miasta: 

- prof. nzw. Josefa Byrtusa- byłego Konsula Generalnego 

    Republiki Czeskiej w Katowicach w latach 1994-1998 oraz 2003- 

    2007, Honorowego Obywatela Miasta Katowice, prof. nzw.  

    Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 

-  Pana Janusza Bilskiego – Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej  

    w Ostrawie,   

- Pana mgr. Michala Mariánka- Pierwszego Wiceprezydenta Miasta  

     Ostrawy.  
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Przewodnicząca Rady powitała kolejno Pana Prezydenta Miasta Katowice 

Marcina Krupę i  Pana Henryka Dziewiora – byłego Prezydenta Miasta 

Katowice.  

Powitała obecnych na sali Wiceprezydentów Miasta Katowice. 

Szczególnie gorąco powitała  przybyłych  P.P. Radnych Miasta Ostrawy oraz 

przedstawicieli ostrawskiego magistratu.  

 

Prowadząca obrady powitała Senatora RP Pana Andrzeja Misiołka . 

 

Powitała także Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice VII kadencji. 

Powitała prof. dr hab. Jana Malickiego – Dyrektora Biblioteki Śląskiej  

w Katowicach oraz Panią dr Hanę Lojkáskovą- długoletniego pracownika 

Magistratu w Ostrawie, w Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrawy 

odpowiedzialnego za kontakty pomiędzy naszymi miastami.  

 

Powitała Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta oraz obecnych 

Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad 

Jednostek Pomocniczych. 

 

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych pracowników Urzędu Miasta 

Katowice oraz przedstawicieli mediów.  

Serdecznie powitała także Pana  inspektora Pawła  Szeląga  Komendanta  

Miejskiego Policji w Katowicach.  

 

Powitała również młodzież szkolną z Gimnazjum Matični w Ostrawie wraz  

z opiekunami oraz młodzież szkolną z XV Liceum Ogólnokształcącego im. 

rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach wraz z opiekunami.  

 

Powitała mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  

internautów.  

 

Prowadząca  obrady  na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

 

Przypomniała, że porządek obrad XXV uroczystej sesji został P.P. Radnym 

dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2  Powołanie sekretarzy sesji.  

 

Na sekretarzy sesji Prowadząca obrady zaproponowała Wiceprzewodniczącą 

Rady Miasta Katowice Panią Krystynę Panek i Radną Panią Małgorzatę 

Smoleń. 

Zainteresowane wyraziły zgodę. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie powołanie sekretarzy sesji.  

Sekretarzami sesji  zostały wybrane zaproponowane wcześniej Panie Radne,  

w wyniku głosowania: 24 głosy „za”.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Prowadząca obrady do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowała Pana 

Marka Chmielińskiego na funkcję jej Przewodniczącego. 

Zainteresowany wyraził  zgodę.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie skład Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie, przy 24 głosach 

„za”.  

 

Punkt 4 Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina  

Krupy. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa zwrócił uwagę na fakt, że 

kontakty Katowicko  - Ostawskie  sięgają 70 lat, tzn. znacznie dłuższego okresu 

czasu niż 20. letniej  współpracy partnerskiej tych miast. Podziękował 

szczególnie za wkład w tę współpracę prof. Josefowi Byrtusowi. Katowice  

i Ostrawę łączy wiele, w tym historia  postprzemysłowa. Wspólna jest nam 

także dokonująca się  przemiana w miasta o charakterze kulturalnym ( Strefa 

Kultury w Katowicach), czy w Ostrawie - Centrum Nauki, przeobrażony 

zbiornik po gazie wykorzystywany obecnie na koncerty.  Wieloletnie kontakty 

to m.in. corocznie organizowane  Dni Polsko-Czeskie,  zawody sportowo-

kulturalne. Dodał, iż mamy także przed  sobą  wspólne wyzwania. Są to przede 

wszystkim działania związane z ochroną środowiska. Dwa lata temu podpisano 

wspólne memorandum  o wspólnym działaniu w zakresie ochrony powietrza.  

W ostatnich latach Katowice przeznaczyły kwotę 150 mln zł na poprawę 

środowiska, w tym powietrza, którym oddychamy. Dzięki takim działaniom 

mieszkańcom żyje się łatwiej i zdrowiej.  

Prezydent poprosił o przekazanie pozdrowień dla mieszkańców Ostrawy  

i życzył obu miastom partnerskim dalszej, równie udanej współpracy.  

 

Punkt 5 Wystąpienie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Ostrawy – Pana 

mgr. Michala Mariánka. 

 

I  Wiceprimator  Michal  Mariánek stwierdził, że wola podpisania deklaracji 

o dalszej współpracy pomiędzy  naszymi  miastami  potwierdza  wspólną 

historię i teraźniejszość, przede wszystkim związaną z przemysłowym  

charakterem obu miast.  Mamy do siebie blisko, łączy nas  wspólna historia, 
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mamy także wolę modernizacji miast, szczególnie w zakresie ekonomii, kultury 

i sportu. Niezwykle ważną dziedziną, na której skupiają się władze Ostawy 

pozostaje dbałość o ochronę powietrza atmosferycznego. Niedawno 

uruchomiono w tym celu nowe ekologiczne urządzenie w Ostrawskiej Hucie 

Arcelor-Mittal. Po raz pierwszy od wielu lat, poziom pyłu dostającego się do 

powietrza obniżył się poniżej 500 ton rocznie. Poprzednimi laty wskaźniki 

pokazywały 40 tys. ton pyłu rocznie wydostającego się  do atmosfery. Ostrawa 

ogranicza także poziom szkodliwych substancji pochodzących  

z komunikacji miejskiej. Systematycznie wymieniane są trakcje elektryczne,  

a na odcinkach, które nie są jeszcze zelektryfikowane, zakupiono autobusy  

z napędem na sprężony gaz ziemny.  Ma to na celu zachęcić mieszkańców do 

korzystania z komunikacji miejskiej, aby obniżyć liczbę samochodów 

poruszających się po mieście.  Realizowana  jest także polityka wymiany 

starych kotłów w gospodarstwach jednorodzinnych na nowe – ekologiczne.  

Projekt  ten ma zasięg ogólnokrajowy, ale w Ostrawie zgłosiło się do niego już 

400 osób. Ogólne koszty projektu wynoszą 55 mln koron czeskich, Ostrawa 

sfinansuje to kwotą 6 mln koron czeskich.   

I  Wiceprimator Miasta  Ostrawy podziękował za zaproszenie na sesję. „Oby 

nasza współpraca nadal trwała i doczekała się kolejnych jubileuszy”.  

 

Punkt 6 Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Ostrawie Pana Janusza 

Bilskiego.  

 

Pan Janusz Bilski – Konsul Generalny RP w Ostrawie przypomniał, że poza 

przypadającą w bieżącym roku 20. rocznicą  podpisania umowy partnerskiej 

pomiędzy Katowicami a Ostrawą, obchodzimy także 15 rocznicę podpisania 

umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Morawsko-Śląskim  

Krajem.  Bardzo ważnym elementem tej współpracy są dobre relacje 

międzyludzkie.  Po zniesieniu granic, wybudowaniu autostrady łączącej 

Katowice z Ostrawą, możemy bez problemu podróżować, więc i kontakty są 

dużo łatwiejsze. Odbywają  się one poprzez wymianę młodzieży, projekty  

w zakresie  ochrony środowiska, wydarzenia kulturalne, czy sportowe.  

Pan Konsul życzył obu partnerskim miastom dalszych rocznic i owocnych 

działań.  

 

Punkt 7 Referat okolicznościowy prof. nzw. Josefa Byrtusa – Konsula 

Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach w latach 1994-1998 oraz 

2003-2007.  

 

Pan  prof. Josef Byrtus były Konsul Generalny  Republiki Czeskiej  

w Katowicach podziękował za zaproszenie na sesję. Dwa państwa, dwa miasta  

i współpraca, która otworzyła się jeszcze przed wejściem obu krajów do Unii 

Europejskiej. Cieszy fakt, że zarówno Katowice, jak i Ostrawa mocno angażują 
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się w poprawę jakości powietrza, co przez wiele lat było problemem tych 

niezwykle uprzemysłowionych miast. Współpraca rozwija się więc w sferze 

gospodarczej, kulturalnej i  edukacyjnej. Miasta rozwijały w tej dziedzinie także 

współpracę pomiędzy szkołami specjalnymi, w szczególności z dziećmi 

upośledzonymi. Odbywały się konkursy wiedzy o obu miastach, ich wspólnej 

historii. Nie bez znaczenia było Radio Katowice, które przed II Wojną 

Światową przekazywało komunikaty  m.in. dla czeskiej emigracji. Tą drogą 

także wspierano osoby w latach 70 –tych ubiegłego wieku, kiedy literatura  

i telewizja polska były „okienkiem na świat obiektywnych informacji”. Jest to 

przede wszystkim historia regionalna. Myślano o powstaniu wspólnego 

podręcznika  z  historii  i  geografii  regionu  śląskiego obu państw. Współpraca 

rozwija się także na poziomie wyższych uczelni, na których wykłada się język 

czeski i literaturę czeską na Uniwersytecie Śląskim  

oraz  język polski na Uniwersytecie w Ostrawie.  Zaapelował o jeszcze szerszy 

wymiar współpracy.  

Prof. Josef  Byrtus podziękował za zaproszenie i życzył dalszej owocnej 

współpracy obu miastom.  

 
Punkt 8 Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice  

w sprawie 20.rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich  

i  współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Państwo Radni otrzymali projekt 

oświadczenia jako druk sesyjny nr DS-564/16. 

 

Dodała, że pismem z 16 maja 2016r. Pan Prezydent stwierdził, że przedłożony 

projekt oświadczenia spełnia wymogi formalno-prawne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt oświadczenia pozytywnie.   

 
Prowadząca obrady odczytała treść oświadczenia.  

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt oświadczenia.  

Oświadczenie  zostało  podjęte  jednogłośnie, przy  22  głosach  „za’.  

/ Oświadczenie/  

 

Punkt 9 Podpisanie deklaracji o współpracy między Miastem Katowice  

i Miastem Ostrawa przez Prezydenta Miasta Katowice  

i Prezydenta Miasta Ostrawy.  

 

Prezydent Miasta Katowice  Pan  Marcin Krupa  odczytał tekst deklaracji.  

Wraz z Pierwszem Wiceprezydentem Miasta Ostrawy – Panem mgr. 

Michalem Mariánkiem podpisali deklarację o współpracy między Miastem 

Katowice i Miastem Ostrawą. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98402&menu=660
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Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów związanych z dalszymi 

uroczystościami w dniu dzisiejszym.  

 

Punkt 11 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta Pani 

Krystyna Siejna zamknęła obrady XXV uroczystej sesji Rady miasta Katowice  

o godz. 12.10. 

 

 
Protokołowała:                                              Prowadząca obrady: 

                                                                Przewodnicząca  

                                                                     Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

                                                                         Krystyna Siejna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


