
BRM.0012.6.1.2016.AŻ 

Protokół  Nr 1/2016 z posiedzenia  Komisji  Polityki  Społecznej 
 
Data posiedzenia: 14.01.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.  
Godzina  rozpoczęcia posiedzenia: 13:30. 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:10. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz. 
Protokolantka: Agata Żurkowska. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło  9  radnych.  
Nieobecny radny Adam Skowron. 

Zaproszeni goście: 

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta Wolanin, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Trepka,  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan, 
Sekretarz Miasta Katowice  Pan Janusz Waląg, 
Komendant Miejski Policji  Pan Paweł Szeląg, 
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP  Pan Tomasz Kępa, 
Komendant Miejski PSP Pan Bogdan Jędrocha, 
Pan Grzegorz Żądło – media. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz otworzył posiedzenie Komisji i na podstawie listy 
obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad, następnie powitał zaproszonych gości i zwrócił 
się do członków Komisji o zatwierdzenie porządku obrad ze zmianą polegającą na omówieniu punktu 
4 porządku obrad jako 2.  
 

Komisja Polityki Społecznej  jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad: 

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 3.12.2015 r. 
2.Informacja  roczna  o  działalności  i  wynikach  pracy  Komendy  Miejskiej  Policji    w Katowicach     
w 2015 roku. 
3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  
ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego w 2016 r." 
4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice            
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 
5.Sprawy bieżące i wniesione: 
5.1.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2015. 
5.2.Pisma BRM.0005.41.2015 z dnia 4.12.2015 r. i z dnia  7.12.2015 r. do wiadomości Komisji. 
5.3.Pisma BRM.0005.42.2015 z dnia 4.12.2015 r. i z dnia  7.12.2015 r. do wiadomości Komisji. 
5.4.Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 3.12.2015 r.  
5.5.Pismo (PS-V.526.18.2015.AS) z dnia 15.12.2015 r. do wiadomości Komisji. 
5.6.Do wiadomości Komisji "Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom 
Aniołów Stróżów" z działalności za rok 2015. 
6.Wolne wnioski. 

 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/Skan%20z_2016-01-11_1.pdf%20KMP%20II.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/Skan%20z_2016-01-11_1.pdf%20KMP%20II.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/odp.%20na%20wniosek%20KPS-%20KM%20ANio%c5%82y.doc
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/odpowied%c5%ba%20%20Anio%c5%82y%20MB%20-%20%20pismo%20z%20dnia%203.12.15.doc
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/sprawozdanie%20DAS.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ/sprawozdanie%20DAS.pdf


Ad.1. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował Radnych,  że  protokół  z  posiedzenia  
Komisji Polityki Społecznej w dniu  3.12.2015 r. był dostępny na portalu oraz był do wglądu w Biurze 
Rady Miasta, następnie poddał go pod głosowanie.  
Członkowie Komisji Polityki Społecznej w głosowaniu:  7 głosów jednogłośnie „za”  przyjęli  protokół 
nr  11 z posiedzenia w dniu  3.12.2015 r. 
 

Ad.2. 
Radni otrzymali w dniu 11.01.2016 r. „Informację  roczną  o  działalności  i  wynikach  pracy  Komendy  
Miejskiej  Policji w Katowicach w 2015 roku, przekazaną przy piśmie Zw-6370/2015. 
Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz powitał Komendanta Miejskiego Policji Pana Pawła Szeląga 

oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Pana Tomasza Kępę i udzielił im głosu. 

PREZENTACJA  INFORMACJI  KOMENDY  MIEJSKIEJ  POLICJI.  

Dyskusja: 

Wiceprzewodniczący Komisji  Pan  Damian Stępień  zadał  następujące pytania: 
1)mieszkańcy mojej dzielnicy często zgłaszają na Policję drobne rozboje i  in. incydenty, które są dla 
nich bardzo uciążliwe a których sprawcami są  dobrze znani mieszkańcy  dzielnicy i poszkodowani 
czują się przez nich zastraszani i terroryzowani. Natomiast Policja  wszczyna postępowanie na 
wniosek osoby ze wskazaniem konkretnego sprawcy i to powoduje, że mieszkańcy rezygnują  ze 
zgłaszania spraw na Policję. Czy rozwijanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i 
Analizy mogłoby zapobiec takim przypadkom? Czy istnieje proceduralnie taka możliwość, że 
mieszkaniec zgłasza incydent i nie musi już później wskazywać sprawcy (którego zna) i nie musi się 
obawiać o konsekwencje i dalej byłaby prowadzona analiza służb Policji, przy wykorzystaniu tego 
systemu.  Czy taka procedura w przyszłości mogłaby być zrealizowana? 
 

Komendant Policji Pan Paweł Szeląg w odpowiedzi:  w każdym mieście monitoring powinien być 

rozbudowywany,  bo to jest narzędzie prewencyjne i  służy do ustalania, wykrywania i zatrzymywania 

sprawców przestępstw, szczególnie w ruchu drogowym i wykroczeń; także przepisy Kodeksu 

postępowania karnego i  Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nakładają na Policję 

obowiązek ścigania przestępstw  na wniosek i z urzędu i to wymaga  podejmowania czynności z tymi 

osobami; nie mniej nowa procedura karna wymaga anonimizowania danych osobowych osób 

pokrzywdzonych, świadków,  tak więc podejrzany nie ma prawa znać danych osobowych tych osób, 

bo ich w aktach nie ma; dane są przekazywane w specjalnym załączniku bezpośrednio do Sądu i do 

Prokuratury. Nie jestem w stanie zmienić tej procedury. 

Wiceprzewodniczący Komisji  Damian Stępień: niestety, uwagi mieszkańców są zupełnie inne. Oni 

czują się zastraszani, bo sprawcy doskonale wiedzą, kto ich zgłosił, co powoduje właśnie, że 

mieszkańcy nie zgłaszają tych interwencji bo nie wierzą w skuteczność  działań Policji. 

2) w związku z masowymi zatruciami dopalaczami w Katowicach w wakacje ub. roku, kiedy                            

to Katowice były wymieniane przez media w całej Polsce jako miasto o  największej liczbie zatruć itd., 

natomiast w informacji Policji jest lakoniczna wzmianka, że Policja w ub. roku przeprowadziła 200 

kontroli sklepów i 600 szt. substancji zostało zabezpieczonych - czy Policja ma wiedzę, ile sklepów  z 

dopalaczami jest w Katowicach bo powstają jak grzyby po deszczu (mam  zgłoszenia od 

mieszkańców).  



Komendant Policji Pan Paweł Szeląg stwierdził, że oprócz niechlubnej sławy Katowic to właśnie  

dzięki katowickiej Policji problem dopalaczy objął zasięgiem medialnym  całą Polskę i czynności są 

cały czas prowadzone. Zgodnie z decyzją Sanepidu zamknęliśmy jeden sklep, natomiast  trzy sklepy są 

monitorowane. Ostatnio Policja zabezpieczyła towar, który zawierał substancje znajdujące się w 

nowym wykazie zakazanych w obrocie środków narkotykowych.  Osoby, które handlują dopalaczami 

cały czas zmieniają ich  nazwy i składy substancji, tak więc wykaz środków jest cały czas uzupełniany. 

Z kolei biegli stwierdzili, że pewne sprzedawane substancje nie wywołują skutków ubocznych na 

zdrowiu i tę opinię też trzeba brać pod uwagę. 

Radny Pan Jerzy Forajter stwierdził, że tendencje podane w informacji Policji cieszą, bo pozwalają 

mieć nadzieję, że Katowice wypadną z rankingu rzekomo najniebezpieczniejszych miast w Polsce, 

natomiast w przekazanej informacji brakuje – według mnie – danych dotyczących poszczególnych 

komisariatów  Policji w Katowicach. W 2012 roku  Wydział Socjologii Uniwersytetu Śl., wraz z Prof. 

Bartoszkiem, zrobił badania w zakresie postrzegania przez mieszkańców pomocy społecznej  i 

bezpieczeństwa  i  wyniki tych badań wskazały, że mieszkańcy lepiej oceniają poziom bezpieczeństwa 

w Katowicach ogółem, natomiast gorzej oceniają poziom bezpieczeństwa w dzielnicach, w miejscu 

zamieszkania. Te same sygnały Radni odbierają w bezpośrednich, codziennych kontaktach z 

mieszkańcami. Wydaje się, że dobrze byłoby wiedzieć, jak słupki dotyczące popełnianych przestępstw 

w 7 wybranych kategoriach rozkładają się na dzielnice; w których komisariatach liczba tych 

przestępstw spadła, a w których wzrosła. Przekazana przez Policję informacja ma charakter wręcz 

operacyjny, pozwala na przegrupowanie środków finansowych i osobowych, tak więc będę 

proponował Komisji podjęcie wniosku aby na przyszłość sprawozdanie Policji  było uszczegółowione o 

dane dotyczące komisariatów.   

Komendant Policji Pan Paweł Szeląg w odpowiedzi: jeżeli będzie wniosek to  będzie odpowiedź  na 

piśmie i zaznaczył, że bez sięgania do lat ubiegłych  ze względu na system statystyczny. Nasza 

statystyka nie obejmuje poszczególnych  komisariatów bo Policja jest wykazywana w statystyce  jako 

całość. 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Arkadiusz Godlewski  podziękował za raport, który pokazuje pracę  

i obecność Policji w przestrzeni miasta, szczególnie obecność  sekcji ruchu drogowego i zapytał:  

1) czy umiejscowienie Katowic na ostatnim, niechlubnym miejscu  wynika z raportu Komendy 

Głównej Policji (dane za okres I-V 2015), na temat najbezpieczniejszych miast w Polsce? Radni   

otrzymują dane o wzroście efektywności pracy Policji w Katowicach i powstaje pytanie, z czego to 

wynika? Czy chodzi o niedoinwestowanie Komendy katowickiej Policji, w porównaniu z innymi 

miastami w Polsce czy też wynika ze struktury społecznej w Katowicach? 

2)jak wygląda współpraca Policji ze Strażą Miejską i z innymi jednostkami? Pan Wiceprzewodniczący  
Komisji podał przykład przyzwolenia na drobne wykroczenie, jakim jest  zajęcie całego prawego pasa 
ruchu na parkowanie na ul. Tylnej Mariackiej przy wyjeździe na ul. Francuską  i zapytał, gdzie w tym 
przypadku kończy się praca Policji a w którym momencie wkracza  Straż Miejska?   
 
Naczelnik Sekcji Prewencji KMP Pan Tomasz Kępa obiecał, że odniesie się do tej uwagi na piśmie i 
zwrócił uwagę, że na terenie Katowic  brakuje  parkingów  i  ludzie parkują  gdzie popadnie,  
następnie  wyjaśnił, że rankingi  nt. bezpieczeństwa, informacje w prasie , internecie  typu „Katowice 
- miastem zbrodni”, „Śląska patologia” są bardzo niesprawiedliwe, krzywdzące  ponieważ jako 
wieloletni  szef Sekcji  Prewencji  obserwuje i zna pracę wszystkich służb, w tym pracowników Urzędu 



Miasta Katowice, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście i  te statystyki, budowane na 
zamówienie, niweczą pracę tych ludzi. Policja nie posiada aktualnych badań, ale można stwierdzić, że 
dobowo w Katowicach może przebywać ok. miliona osób, natomiast miasto Katowice liczy ok. 300 
tys. mieszkańców a Policja liczy 900 etatów. Natomiast Policja w miastach  typu Kraków, Wrocław, 
Gdańsk, Warszawa ma  2.000 etatów. Tak więc liczby nie odzwierciedlają faktycznej pracy Policji w 
Katowicach.   Współpraca ze Strażą Miejską układa się na co najmniej dobrym poziomie; nie ma 
przerzucania spraw między służbami; spotkania z Komendantem Straży Miejskiej odbywają się raz w 
miesiącu. 
 
Komendant Miejski Policji Paweł Szeląg potwierdził, że tak jest.  

3)jaką część kategorii przestępstw uszkodzenia mienia stanowią zdarzenia z udziałem kibiców GKS-u, 

w związku ze wzrostem zdarzeń z udziałem pseudokibiców. 

Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg wyjaśnił, że Kodeks  karny nie wyróżnia   przestępstw  z 

ew. pseudokibicami i wzrost zdarzeń wynika z ekscesów na stadionach. Policja nie prowadzi takiej 

statystyki.  

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Arkadiusz Godlewski stwierdził, że wspomniane publikacje, 

rankingi których jest bardzo dużo w mediach, oddziałują na mieszkańców, którzy tracą poczucie 

bezpieczeństwa i to jest niezmierzalne.  

Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg  obiecał, że przekaże dane z innych miast w 

omawianych statystykach (w których Katowice wypadają dobrze jako miasto bezpieczne)  i 

poinformował, że od 3 lat funkcjonariusze katowickiej Policji są szkoleni mentalnie, aby w codziennej 

służbie mogli bardziej identyfikować się z miastem, w którym  pracują i mieszkają, że  mają chronić i 

opiekować się swoimi mieszkańcami.  

Radna Pani Krystyna Panek oświadczyła, że popiera w całej rozciągłości  zamiar wyremontowania 

budynku po byłej Kompanii Węglowej na siedzibę KMP (za 15 mln zł), zamiast planowanej adaptacji 

za 45 mln zł  budynku przy ul. Kilińskiego i uważa ze jest to dobra lokalizacja, duża oszczędność 

finansowa dla miasta (zysk ok. 30 mln zł) i podziękowała Panu Komendantowi za racjonalną decyzję 

podjętą na szczeblu wojewoda-prezydent miasta.   

Innych pytań nie zgłoszono. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Piotra  Pietrasza – Komisja Polityki Społecznej po 

wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Komendanta Miejskiego Policji  w Katowicach w zakresie 

„Informacji rocznej o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji  w Katowicach w 2015 

roku”, w głosowaniu: 9 głosów „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową 

informację. 

Ad.3. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia  projektu  uchwały Rady  
Miasta Katowice w sprawie „Programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony  bezpieczeństwa  
obywateli  i  porządku  publicznego w 2016 r." i udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 
 



Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan poinformował, że Program został uzgodniony ze wszystkimi 
komendantami służb i środki w wysokości 2 000 000 złotych zostały rozdzielone w następujący 
sposób: KM PSP – 850 000 zł, KMP – 580 000 zł, SM – 310 000, WZK 260 000 zł. Ponadto w  Wielolet- 
niej Prognozie Finansowej dla miasta Katowice są ujęte dodatkowe środki na budowę nowej siedziby 
Komendy Policji (1 000 000 zł) oraz na boisko w Piotrowicach ( 450 000 zł). 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zwrócił się o komentarz do Komendanta Straży Pożarnej. 
 
Komendant Miejski PSP Pan Bogdan Jędrocha  potwierdził, że w 2016 roku Straż Pożarna otrzymała 
więcej środków od Policji (która jest dodatkowo finansowana przez Komendę Główną Policji)  i uważa 
to wsparcie ze strony Miasta jako bardzo cenne i bezpośrednie. Następnie Pan Komendant zapoznał 
radnych z systemem zakupów sprzętu ratowniczego oraz omówił wymianę samochodów i stwierdził,  
że biorąc pod uwagę ilość interwencji w 2015 roku Straży Pożarnej i OSP – nie ma konieczności 
wyposażenia tych służb w nowe wozy. 
Radni zostali poinformowani, że dzięki staraniom Pana Komendanta trwa remont 100-letniego 
budynku komendy przy ul. Wojewódzkiej, na który pozyskał  1 500 000 zł ze środków 
pozabudżetowych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przypomniał, że posiedzenie Komisji w dniu 4 lutego br. 
jest poświęcone Straży Pożarnej i  Ochotniczym Strażom Pożarnym, tak więc będzie okazja do 
zapoznania się z problemami  tych służb.  
 
Wiceprzewodniczący  Komisji  Pan Arkadiusz Godlewski nawiązał do informacji  o przeniesieniu 
siedziby KMP do budynku po b. Kompanii Węglowej i związanych z tym kosztami  i zapytał, czy Policja 
może funkcjonować w budynku, który ma w trwałym zarządzie i ponosić w nim  kosztowne nakłady 
inwestycyjne,  czy nie lepiej skorzystać z umowy najmu długoterminowego? 
Pan Wiceprzewodniczący Komisji podał przykłady z innych miast Polski, gdzie deweloperzy wynajęli 

budynki na siedziby np. sądów (Nowy Sącz, Gdańsk).  

Komendant Policji Pan Paweł Szeląg wyjaśnił, że nie został upoważniony do wypowiadania się  w 

tym temacie ale właśnie w budynku, który jest w trwałym zarządzie można dokonywać prac  

adaptacyjnych, remontowych i nakładów  np. w nowoczesną łączność, oświetlenie itd., co jest  

nieracjonalne  w przypadku budynków wynajmowanych. 

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan zwrócił uwagę również  na specyfikę budynków komend.  

Radny Pan Jerzy  Forajter  nawiązał do wypowiedzi  Pana Naczelnika WZK, który  powiedział na 

wstępie, że został osiągnięty konsensus z komendantami wszystkich służb, bo  nie wszystkie 

zgłoszone potrzeby zostały ujęte i zwrócił uwagę, że właśnie branżowa komisja – a jest nią Komisja 

Polityki Społecznej – jest jak najbardziej właściwa do tego, aby pochylić się nad kwestiami 

finansowymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego  i odpowiedni wniosek do Pana Prezydenta może 

wystosować. 

Następnie radny Pan Jerzy Forajter zgodził się ze stwierdzeniem, że Przewodniczącym Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku jest Pan Prezydent Miasta Katowice i zapytał, kto właściwie desygnuje 

dokument pod nazwą „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego w 2016 r.”, ponieważ z przywołanego w preambule art. 38a ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym wynika, że do zadań (komisji 

bezpieczeństwa i porządku) należy: „3) przygotowanie projektu powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. Tak więc 



ustawa stanowi, że komisja ma dokument przygotować, a nie opiniować. Także  w uzasadnieniu do 

projektu uchwały w sprawie „Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015” powinien być akapit, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  

zaopiniowała pozytywnie „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2016 r.” 

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan wyjaśnił, że  jest  w niezręcznej sytuacji , ponieważ w budżecie 

miasta od lat jest utworzona rezerwa  (2 000 000 zł) na finansowanie różnych działań  przewidzianych 

w Programie  (np. budowa boiska, renowacja nowej siedziby itp.), a  służby zgłosiły potrzeby znacznie 

przekraczające kwotę 2 000 000 złotych, stąd w wyniku konsensusu wybraliśmy  potrzeby, które mają 

większe znaczenie.  Przykładowo, Pan Komendant Straży Pożarnej nie wspomniał  jeszcze  o potrzebie 

zakupu nowej drabiny wysokościowej a chodzi o ogromne pieniądze. W przypadku zakupu 

samochodów dla służb przy partycypacji 50:50  wkład miasta wynosi  40-50.000 złotych; w przypadku 

zakupu wozu strażackiego wkład miasta wynosiłby przy tej samej partycypacji  400-500.000 złotych!   

Natomiast przy koszcie zakupu drabiny wynoszącym 3 000 000 złotych, Miasto musiałoby wyłożyć 

1 500 000 zł i to nie ze środków Programu, którego budżet wynosi 2 000 000 złotych. 

Komendant Straży Pożarnej Pan Bogdan Jędrocha potwierdził: obecna drabina jest pełnoletnia i  

koszty utrzymania i naprawy są nieekonomiczne, natomiast w Katowicach przybywa budynków 

wysokościowych i w najbliższej przyszłości temat zakupu drabiny będzie aktualny i poszukując 

środków będzie zabiegał o przychylność Pana Prezydenta Miasta i Rady Miasta.  

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie 

projekt uchwały: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego  w 2016 r.”, w głosowaniu: 8 głosów „za” jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Ad.4. 
Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia  projektu  uchwały Rady  Miasta 
Katowice w sprawie w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 i udzielił głosu Panu Naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, który zreferował sprawozdanie. 
 
Radny Pan Jerzy Forajter  zgłosił kolejne pytania: w załączniku do projektu uchwały w sprawie 

„Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 

2015”, w punkcie II brakuje w składzie Komisji przedstawiciela organizacji pozarządowych, o którym 

mówi art. 38a.2 pkt.4 ustawy o samorządzie powiatowym. Dlaczego protokoły z posiedzeń Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku są dokumentami wewnętrznymi? Czy to oznacza, że protokoły są 

niedostępne? 

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan przyjął uwagi radnego Pana Jerzego Forajtera, na które  

przekaże wyjaśnienia na piśmie i poinformował, że przedstawiał Program na spotkaniu z 

organizacjami pozarządowymi. Pan Prezydent Miasta akceptuje protokoły Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku  i nie było jak dotąd sytuacji, że ktoś zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie protokołu. 



Radny Pan Jerzy Forajter  stwierdził, że być  może dlatego, że zapisano w Regulaminie, że protokoły 

są dokumentami wewnętrznymi. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za rok 2015,  w głosowaniu:  7 głosów „za” jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Ad.5. 
Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz rozpatrzył sprawy bieżące i wniesione: 
 
ad.5.1. 
Komisja Polityki Społecznej bez uwag, jednogłośnie pozytywnie przyjęła „Sprawozdanie z pracy 
Komisji Polityki Społecznej za rok 2015” o następującej treści: 
 „Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej został zatwierdzony na sesji Rady Miasta  w dniu 

10.12.2014 r. uchwałą Rady Miasta Katowice nr III/8/14 w sprawie ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Katowice, która liczyła 9 radnych (Jerzy Forajter,  Arkadiusz Godlewski, 

Krystyna Panek, Piotr Pietrasz, Marek Nowara, Adam Skowron, Damian Stępień, Magdalena 

Wieczorek, Józef Zawadzki).  Uchwałą nr III/9/14  w sprawie wyboru przewodniczących i 

wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, radny P.Pietrasz został 

Przewodniczącym Komisji a Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali radni: A.Godlewski  i D.Stępień. 

Uchwałą nr V/70/15 na sesji Rady Miasta w dniu 28.01.2015 r. został zwiększony skład osobowy 

komisji o radną Patrycję Grolik. 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Polityki 

Społecznej, przyjęty uchwałą nr V/43/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015. W okresie sprawozdawczym Komisja 

liczyła 10 radnych i zgodnie z planem pracy odbyła 11 posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe do: siedziby 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Załężu, do Szpitala 

Miejskiego w Murckach i do Szpitala Zakonu Bonifratrów w Bogucicach. 

Frekwencja na posiedzeniach  kształtowała się na poziomie 88 %. 

Komisja wydała 62 opinie do projektów uchwał Rady Miasta Katowice, w tym do 27  sprawozdań  i 

wystosowała  9  wniosków do Prezydenta Miasta Katowice, w których wnioskowała o:  

- przedstawienie nowych Programów Aktywności Lokalnej dla dzielnic: Bogucice, Józefowiec, Dąb, 

Śródmieście oraz zakresów ich działania w perspektywie 2015-2020;  

- uszczegółowienie w sprawozdaniach z realizacji w 2014 r. „PCAL-i” w Szopienicach, Załężu, 

Nikiszowcu, Giszowcu  kosztów płacowych i innych. 

 - powołanie Zespołu Radnych w składzie: M.Wieczorek, A.Skowron, J.Zawadzki do wyjaśnienia 

sprawy Pana M  W (Zespół Radnych wydał w dniu 10.03.2015 r. opinię,  która została przyjęta na 

Komisji   w dniu 19.03.2015 r). 



- sfinansowanie termomodernizacji budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów” w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz adaptacji budynku starych garaży 

przy ul. Gliwickiej 148a   z przystosowaniem na salę kinowo - sportową dla społeczności  Załęża; 

- zabezpieczenie  środków w budżecie miasta w kwocie 650 000 zł na  termomodernizację  budynku 

chirurgii, interny i administracji Szpitala Miejskiego w Murckach;   

- wyrażenie stanowiska w kwestii dostosowania Szpitala Miejskiego w Murckach do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.;  

-   zadbanie przez służby miejskie o obejście Szpitala i terenu parku w Murckach; 

- przekazanie Radzie Seniorów Miasta Katowice do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu  polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 

2014 rok (Wydział Polityki Społecznej przekazał Radzie Seniorów ww. projekt uchwały do 

zaopiniowania. Rada Seniorów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie). 

- wsparcie Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” kwotą 100 000 zł  ze środków budżetu miasta 

na 2016 rok, na kontynuację projektu prowadzonego z FE pn. „Prowadzenie specjalistycznego 

klubu młodzieżowego   w dzielnicy Katowice-Załęże dla osób w wieku 13-19 lat”.  

Na złożone wnioski Komisja Polityki Społecznej otrzymała wyczerpujące  odpowiedzi od 

resortowego  Wiceprezydenta Miasta Katowice, jedynie na wnioski dotyczące Szpitala Miejskiego 

Murcki nie zostały udzielone odpowiedzi  w 2015 roku.  

     (-)   Przewodniczący  Komisji  Polityki Społecznej”. 

ad.5.2. 
Komisja Polityki Społecznej otrzymała do wiadomości pisma BRM.0005.41.2015 z dnia 4.12.2015 r. i  
z dnia  7.12.2015 r. 
 
Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji - Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin 
przedstawiła w skrócie stanowisko strony prezydenckiej, które przygotowuje  Wydział Prawny UM: 
Odnośnie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego dotyczącego stwierdzenia nieważności 
części zapisów ujętych w Uchwale nr XVII/309/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, w 
której  stwierdza, że uchylenie wymienionych poniżej części nie powoduje nieważności całej uchwały, 
a jedynie tych zapisów, które zostały wskazane w rozstrzygnięciu: §13 ust. 2,3 i 4, §6 ust. 7 i 8 oraz § 
11 ust. 2 od wyrazu „natomiast” do „14 500 000 zł” – stwierdzenie tych nieważności  nie wpływa  na 
sprawną i prawidłową realizację zadań wynikających z rocznego programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi. 
Takie stanowisko Pan Prezydent Miasta przedstawi Pani Przewodniczącej Rady Miasta. 

ad.5.3. Komisja Polityki Społecznej otrzymała do wiadomości pisma BRM.0005.42.2015 z dnia 

4.12.2015 r. i z dnia  7.12.2015 r. 

Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji  -   Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin udzieliła 

wstępnych wyjaśnień:  Wydział Prawny UM odniósł się  do  rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Śląskiego (nr NPII.4131.1.503.2015) dotyczącego stwierdzenia nieważności części zapisów ujętych w 

Uchwale nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie 



„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-

2020” i stwierdził, że uchylenie wymienionych poniżej części nie powoduje nieważności całej 

uchwały, a jedynie tych zapisów, które zostały wskazane w rozstrzygnięciu: §13 ust. 2,3 i 4, §8 ust. 4 i 

5, §2 ust.1 w zakresie wyrazów „w szczególności”. Stwierdzenie nieważności powyższych zapisów nie 

wpływa  na sprawną i prawidłową realizację zadań wynikających z wieloletniego programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. W  kwestii  zarzutów dotyczących §2 

ust.1 w zakresie wyrazów „w szczególności” Wojewoda błędnie powołał naruszenie art.5a ust.4 ust. 1 

ustawy, który dotyczy zawartości programu rocznego, podczas gdy zawartość  programu 

wieloletniego określona jest w art.5a ust.5 ustawy. Można hipotetycznie przyjąć, iż art.5 ust.4 pkt.1 i 

art.5 ust.5 pkt 1 ustawy mają tożsamą treść, jednakże w uzasadnieniu  rozstrzygnięcia nadzorczego 

wskazano, iż uchwała posługuje się zwrotem „w szczególności” w stosunku do zadań publicznych, 

podczas gdy ustawa w art.5a ust.4 wymienia obok celu głównego i celów szczegółowych programu 

(pkt. 1) także priorytetowe zadania publiczne (pkt. 5). Należy zauważyć, iż w/w punkty znajdują się w 

przepisie art.5a ust.4 ustawy regulującego zawartość programu rocznego, natomiast art. 5a ust. 5 nie 

odnosi się do zadań publicznych. 

Komisja Polityki Społecznej została poinformowana, że zostanie złożona  w terminie skargę na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w zakresie naruszenia art.5a ust.4 ustawy do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, a na najbliższą sesję Rady Miasta zostanie przygotowana stosowna 

uchwała w tym zakresie. 

ad.5.4. 
Radni bez uwag przyjęli odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 3.12.2015 r. w sprawie rozważenia 
możliwości wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”. 
ad. 5.5. 
Radni otrzymali do wiadomości odpowiedź Wiceprezydent Miasta Pani Marzeny Szuby udzieloną 
Prezes Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” (pismo  PS-V.526.18.2015.AS z dnia 15.12.2015 r.). 
ad.5.6.  
Radni otrzymali do wiadomości i wykorzystania "Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" z działalności za rok 2015. 
 
ad.6. 
Pan Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek  radnego Pana Jerzego Forajtera.  

Komisja Polityki Społecznej zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem, aby w 

kolejnych informacjach z działalności rocznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach znalazły się 

dane dotyczące poszczególnych komisariatów Policji w Katowicach (wniosek  został podjęty 

jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji). 

Na tym  Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz  zakończył  posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 

 

Piotr Pietrasz 

Protokółowała: 

 


