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BRM.0012.6.9.2016.AŻ 

Protokół  Nr 9/2016 z posiedzenia  Komisji  Polityki  Społecznej 
 
Data posiedzenia: 1.09.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.  
Godzina  rozpoczęcia posiedzenia: 13:30. 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:40. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz. 
Protokolantka: Agata Żurkowska. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło  9  radnych.  
Nieobecni  radni :  Arkadiusz  Godlewski. 

Zaproszeni  goście: 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba, 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta Wolanin, 
Zastępca Dyrektora MOPS  Pani Agata Mryc,  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan, 
Wydział Zarządzania Kryzysowego Pan Roman Puchalski, 
Miejski Rzecznik Konsumentów Pan Jerzy Sozański, 
Naczelnik Wydziału spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa, 
Kierownik Referatu Wojskowego WSO Pani Sabina Maryniok, 
Zastępca Naczelnika WSO Pan Tomasz Lubartowicz, 
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Wł. i Przekształceń Wł. Pani Mirosława Stachura-Jeleń, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Izabela Górecka, 
Kierownik WTZ „Unikat” Pani Patrycja Rojek, 
Kierownik WTZ „Promyk” Pani Agnieszka Pilecka, 
Pan H K – mieszkaniec Katowic. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych  i 
zaproszonych gości, następnie zwrócił się do członków Komisji o zatwierdzenie porządku obrad: 
 
1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2016 r. 
2.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności w zakresie obronności miasta 
Katowice. 
3.Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 
4.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
5.Sprawy bieżące i wniesione: 
5.1.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice. 
5.2.Odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 14.07.2016r., w sprawie zainstalowania 
klimatyzacji w MDK "Koszutka" filia "Dąb" w Katowicach. 
5.3.Odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 20.06.2016r., w sprawie rozważenia 
możliwości wydłużenia w jednym określonym dniu tygodnia godzin pracy Biura Obsługi Mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Katowice. 
5.4.Pismo Fundacji, Stowarzyszeń i Parafii dotyczące prośby o zwiększenie środków z budżetu Miasta 
Katowice na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego w 2017 roku i w latach 
następnych. 
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5.5.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 
budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (dotyczy Bingo Centrum Sp. z o.o.). 
5.6.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 
budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (dotyczy Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa 
Rozrywkowe S.A.). 
5.7.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 
budynku przy ul. Bocheńskiego 64A w Katowicach (dotyczy Bingo Centrum Sp. z o.o.). 
5.8.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
5.9.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r. 
6.Wolne wnioski. 
 
Komisja Polityki Społecznej  przyjęła porządek obrad 7 głosami „za”. 

Ad.1. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował Radnych,  że  protokół  z  posiedzenia  
Komisji Polityki Społecznej w dniu  14.07.2016r. był dostępny na portalu oraz był do wglądu w Biurze 
Rady Miasta, następnie poddał go pod głosowanie.  
Członkowie Komisji Polityki Społecznej w głosowaniu:  6 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”  przyjęli  protokół nr  8  z  posiedzenia w dniu 14.07.2016 r. 
 
Ad.2 i 5.9. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia „Informacji Prezydenta Miasta 
Katowice na temat działalności w zakresie obronności miasta Katowice”, przekazanej przy piśmie 
Sekretarza Miasta Katowice (ZK.ZD-00286/16 z dnia 22.08.2016 r.) 
 
Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan 
Mirosław Cygan przedstawił informację n/t działalności WZK w zakresie obronności miasta Katowice. 
Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan 
Grzegorz Skorupa przedstawił informację n/t działalności w zakresie zadań obronnych realizowanych 
przez Wydział Spraw Obywatelskich. 
 
Dyskusja: 
Wiceprzewodniczący Komisji  Pan  Damian Stępień stwierdził, że przedstawiony zakres działań jest 
imponujący, choć  tych działań na co dzień nie widać  i oby nie było potrzeby uruchamiania tych 
procedur, następnie zwrócił się o odpowiedź na następujące pytania: 
 
1)w licznych dokumentach, sprawozdaniach przedkładanych Radzie Miasta przez różne wydziały 
Urzędu Miasta pojawia się po raz kolejny temat  szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Miasto 
Katowice jest jednym z nielicznych miast wojewódzkich, które nie posiada na swoim terenie SOR-u 
dla osób dorosłych. Natomiast w informacji WZK jest podane (str.9 ), że dwa takie oddziały  znajdują 
się w SP Szpitalu Klinicznym Nr 6  GCZD przy ul. Medyków 16 i w Szpitalu MSW im. Sierżanta G. Załogi 
przy ul. Głowackiego 6, który co prawda jest zarejestrowany ale nie został zakontraktowany przez 
NFZ, więc wydaje się, że ta informacja została niepotrzebnie zapisana, bo co ona nam daje? Nikt z 
mieszkańców nie może przyjść na SOR i uzyskać pomocy. Czy błąd, powielany w wielu dokumentach  
wynika z niewiedzy urzędników?  Należałoby się zastanowić nad tym, co trzeba zrobić aby taki 
prawdziwy szpitalny oddział ratunkowy powstał w Katowicach. 
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2)na str. 13 w wykazie tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych w Katowicach zostały wskazane 
hotele z liczbą 200 miejsc. Czy Miasto Katowice ma z tymi hotelami podpisaną umowę na 
zabezpieczenie tych miejsc? Czy hotele wiedzą o tym, bo ja przeprowadziłem rozeznanie, które 
spowodowało, że nikt z zainteresowanych nie wiedział o co chodzi, mimo że Pan Naczelnik WZK 
dzisiaj wyjaśniał, że są to miejsca polowe  a w informacji wpisano wprost, że są to miejsca w 
hotelach. Zastanawiam się nad kluczem podmiotów nadzorujących, bo są podane 2 podmioty na 
1400 miejsc: Szpital Murcki i Szpital Polski im. Św. Elżbiety a te hotele są zlokalizowane w sporej 
odległości od tych szpitali i zastanawiam się, jak by miała wyglądać koordynacja, gdy pojawi się taka 
potrzeba i czy muszą to być miejsce w hotelach? 
 
3)proszę o zaktualizowanie danych w informacji nt. Organizacji Pomocy Religijnej str.16 w 
szczególności numeru telefonu do  Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny przy ul. 
Bogucickiej 3 oraz dopisania do wykazu Parafii  Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Szczepana w Bogucicach. 
 
Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan wyjaśnił: informacja dotycząca SOR-ów jest z roku bieżącego, 
jeżeli chodzi o kontrakt to mojej wiedzy wynika, że w Szpitalu MSW  funkcjonuje SOR; nie ma w tej 
chwili zawartego kontraktu, bo jest zawierany na rok i Miasto Katowice nie może  nakazać NFZ 
zawarcie kontraktu z danym szpitalem. Jest to trudny temat ale przyjmuję sugestię Pana 
Wiceprzewodniczącego Komisji, że istnieje pilna potrzeba, aby przy oddziałach szpitalnych 
funkcjonowały oddziały pierwszej pomocy i chciałbym zwrócić uwagę Komisji, że w Katowicach jest  
SOR przy oddziale klinicznym GCZD w Ligocie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień: tak, ale to jest SOR dla dzieci. Miasto 
wojewódzkie Katowice  nie ma SOR-u dla osób dorosłych. Szpital MSW  nie tylko nie ma kontraktu     
w tym roku, ale nie ma go od kilku lat. Wprawdzie szpital  jest  zarejestrowany  u Wojewody 
Śląskiego, ale tam nigdy nie było SOR-u, co potwierdzi Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia NWiPW. 
Chodzi o to, żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, bo SOR jest miejscem, do którego można 
udać się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia i takiego miejsca nie ma  w Katowicach.    
 
Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan podał przykład, że po zakończeniu pracy w Policji zdarzyło mu 
się dwukrotnie znaleźć na SOR-ze w Szpitalu MSW, gdzie otrzymał  pomoc medyczną i potwierdza,  że 
doraźna opieka medyczna jest świadczona. Jeżeli chodzi o zastępcze miejsca szpitalne to WZK ma 
podpisane porozumienia z hotelami i ma oddelegowanych swoich pracowników. Organizacja tego 
typu działań wynika z tego, że Śląski Urząd Wojewódzki nałożył na Miasto obowiązek zapewnienia i 
rozwinięcia miejsc szpitalnych na bazie hoteli i kiedyś to było realizowane w dwóch szpitalach 
miejskich: w Murckach i w Elżbietankach przy ul. Warszawskiej. Po zmianie właściciela w szpitalu im. 
Św.Elżbiety to świadczenie jest rozwijane w oparciu o zasoby rezerw materiałowych (czyli zestawy 
medyczne, łóżka szpitalne z magazynów w Olkuszu).  
Pan Naczelnik WZK przyjął uwagę odnośnie aktualizacji danych. 
 
Radni nie zgłosili dalszych pytań do przedstawionych informacji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz postanowił skorzystać z obecności przedstawicieli 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i rozpatrzyć projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej 
uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego w 2016 r. 
 
Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do Radnych o 
akceptację zakupów: samochodu specjalistycznego z drabiną wysokościową dla Straży Pożarnej 
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(sprawa była sygnalizowana na Komisji Polityki Społecznej) oraz zakupu samochodu patrolowego 
oznakowanego dla Straży Miejskiej. 
 
Dyskusja: 
Radny Pan Jerzy Forajter zapytał o wydatkowanie środków na patrole policyjne w tym roku i czy są 
środki na zwiększenie ilości patroli w Nikiszowcu, bo doszły do mnie sygnały, że bardzo źle dzieje się                   
w Nikiszowcu i trzeba się po raz kolejny przyjrzeć tej dzielnicy. W tej sprawie proszę  o umówienie 
spotkania w  WZK z udziałem grupy mieszkańców Nikiszowca, którzy zgłosili mi ten problem. 
Naczelnik  WZK  Pan Mirosław Cygan: nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć  ale wydaje mi 
się, że obecne zaangażowanie środków jest na poziomie 2/3. Patrole Policji są skomasowane od 
wiosny do jesieni i po tym okresie zaangażowanie środków wynosi ok. 80% Patrole są dedykowane 
głównie do Śródmieścia a do innych dzielnic w mniejszym zakresie. Nie otrzymałem sygnału                 
z Nikiszowca że jest zapotrzebowanie na dodatkowe patrole, tak więc po rozeznaniu sprawy                 
z Komendantem Miejskim Policji zapraszam P.Radnego na spotkanie w WZK.    
 
Wiceprzewodniczący Komisji  Pan  Damian Stępień zapytał czy będzie zakupiony ze środków 
budżetu miasta w tym roku nowy samochód dla OSP, czy nie.   
Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan wyjaśnił, że sprawa jest skomplikowana. Miasto Katowice 
wspiera Ochotnicze Straże Pożarne w kilku obszarach, m.in. wystąpiliśmy o środki europejskie 
(2 000.000,00 euro) do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie 1 samochodu ratowniczo-gaśniczego 
i w najbliższych dniach będzie rozstrzygnięcie, czy Miasto Katowice pozyska ten samochód. 
Niezależnie od tego, Komendant Wojewódzki PSP przeznaczył 300 000 zł na zakup pojazdu dla OSP i 
na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 14 bm. będzie wniosek o przyznanie dodatkowych środków     
w wysokości 600 000 zł, aby je połączyć i zrealizować zakup samochodu, gdyby się okazało że Miasto 
Katowice nie dostanie środków z UE. Także Komendant Miejski wystąpił do Komendanta 
Wojewódzkiego o przekazanie 8.letniego samochodu dla OSP Szopienice. Szukamy różnych 
możliwości żeby wzbogacić potencjał OSP Szopienice, który jest mocno wyeksploatowany.     
 
Radny Pan Maciej Biskupski w nawiązaniu do problemu, który przedstawił  radny Pan Jerzy Forajter,  

zgłosił do wyjaśnienia kolejne problemy: 

1) chciałbym wrócić  do wydarzeń w Katowicach z ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 

w Śródmieściu  i zapytuję o powody, dlaczego liczba patroli Policji  rzekomo jest mniejsza, bo pojawiła 

się informacja, że po Światowych Dniach Młodzieży policjanci wykorzystywali nadgodziny i urlopy, 

dlatego liczba funkcjonariuszy na ulicach była niewystarczająca. Uważam, że  poczucie 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców jest bardzo istotne w ostatnim czasie, być może ze względu na 

ostatnie wydarzenia w Katowicach, których nie było zbyt wiele, za to były spektakularne (zabójstwo 

młodego człowieka na ul.3-go Maja; pseudokibice na ul. Mariackiej) i  dzięki doniesieniom medialnym 

to poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców jest niższe, więc  zwracam się z gorącą prośbą aby o 

to zadbać. 

2/odnośnie  Nikiszowca   i  okolicznych terenów  to niedługo rozpoczyna się sezon hokejowy i istnieje 

prawdopodobieństwo, że pierwsze mecze hokejowe HK GKS Katowice będzie grał na obiekcie w 

Janowie. Dostałem na moją skrzynkę mailową, podobnie jak inni radni, wiadomości, które mogą 

niepokoić, bo pokazują, że wśród społeczności kibiców hokejowych jest wyczuwalne napięcie (HKS 

„Naprzód Janów” nie otrzymał licencji na grę w ekstralidze hokejowej), więc zapytuję, czy Wydział 

Zarządzania Kryzysowego oraz Policja mają wiedzę w tym zakresie, żebyśmy nie mieli powtórki tzn.  

że kibice jednego ze śląskich klubów byli bezkarni na ul. Mariackiej, choć tego w 100% nie wiem. Nie 
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ukrywam, że  krytycznie oceniam brak reakcji Policji, która widziała co się dzieje na ul. Mariackiej  i 

dość niefrasobliwie zareagowała na tę sytuację i takie głosy padają nie tylko z doniesień medialnych. 

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan wyjaśnił radnemu Panu Maciejowi Biskupskiemu, że obejrzał 

nagranie zdarzenia które miało miejsce na ul. 3-go Maja w Katowicach, gdzie dosłownie 5 minut  

wcześniej przed zdarzeniem przejeżdżało ul. 3-go Maja  5 radiowozów w kierunku Dworca Głównego  

i to było uzasadnione, bo kibice GKS wracali z meczu w Olsztynie, tak więc Policja była przygotowana i 

doniesienia medialne, że to zdarzenie miało miejsce  z powodu braku sił policyjnych w centrum 

miasta  nie mają pokrycia w  rzeczywistości.  

Odnośnie braku obecności Policji w Śródmieściu potwierdzam, że w okresie od połowy czerwca do 

połowy lipca br. w związku z wydarzeniami krajowymi:  szczytem NATO w Warszawie oraz 

Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie nasi policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez i  na 

ten czas zostały wstrzymane urlopy. Otrzymałem informacje z KMP, że po zakończeniu tych wydarzeń 

policjanci udali się na urlopy i obecnie KMP Katowice dysponuje większymi siłami patrolowymi, także 

liczba wakatów w Policji zmniejszyła się do 50 (ze 100 w 2015 roku). Najbliższe przyjęcia do Policji są 

planowane w grudniu tego roku  ale do służby patrolowej nowo przyjęci policjanci trafią dopiero po 

odbyciu  9-cio miesięcznego przeszkolenia. Tak więc korzystamy ze wsparcia słuchaczy Szkoły Policji 

w Piotrowicach, ze wsparcia oddziałów prewencji, patrole są finansowane też ze środków budżetu 

miasta Katowice.  

Pan Naczelnik WZK potwierdził, że ma sygnały na temat maili rozsyłanych przez pseudokibiców 

drużyn nie tylko hokeja ale i siatkówki i Policja prowadzi prace związane z minimalizacją tych 

zagrożeń i m.in. w hali siatkarskiej w Szopienicach będzie zainstalowana dodatkowa kamera 

monitoringu. Na ul. Mariackiej trwają intensywne działania Policji, która po zdarzeniu z 

pseudokibicami ustala osoby, które zniszczyły policyjne radiowozy. Trudno jest jednoznacznie ocenić 

tę sytuację, bo z pociągu wysiadło ok 1.600 kiboli  a na miejscu było 30 funkcjonariuszy, którzy nie 

byli w stanie powstrzymać tych osób. Ciekawostką jest to, że żaden z kilku poszkodowanych 

przedsiębiorców z ul. Mariackiej do dnia dzisiejszego  nie zgłosił zdarzenia na Policję, która w tej 

sytuacji ma trochę związane ręce. 

Radny Pan Maciej Biskupski ad vocem: słyszałem że na ul. Mariackiej było ponad 1.000 osób i było 

30 funkcjonariuszy i to właśnie krytycznie oceniam, bo jeżeli kibice wybierają się na mecz, o czym 

Policja wie, wiadomo że jak kibice pewnych drużyn przejeżdżają przez Katowice to można założyć, że 

zaciągną hamulec ręczny w pociągu i wysiądą tam, gdzie chcą i tak się zdarzyło w Katowicach. Ja 

krytycznie oceniam przygotowanie Policji w tej sytuacji, bo nie powinna Policja wystawiać 30 

funkcjonariuszy, być może byli  bardzo odważni  ale nie dali by rady. Gdzie były siły wsparcia? W 

końcu ci ludzie się rozeszli. Rozmawiałem z restauratorem z ul. Mariackiej, który mi powiedział że nie 

zgłosił szkody na Policję, bo to nie ma sensu, przedsiębiorcy nie wierzą że Policja zadziała, bo na ulicy 

Mariackiej „jest jakiś większy problem”. Z całym szacunkiem podchodzę do pracy Pana Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, do działań jakie podejmuje na rzecz bezpieczeństwa, uważam że 

Wydział Zarządzania Kryzysowego którym Pan kieruje to jest najważniejsza siła w naszym mieście. Ani 

Pan Naczelnik WZK, ani Komendant Miejski Policji  nie mają wpływu na to, że młodzi policjanci 

czasami wolą stanąć w bocznej uliczce i być w bezpieczniejszym rejonie niż interweniować  na ulicy 

Mariackiej. Ja rozumiem, że to jest pewien aspekt psychiczny pracy w Policji,  ale musimy wymagać 
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od Policji zdecydowanych, efektywnych działań i interwencji  bo brak reakcji Policji na ul. Mariackiej 

uważam za błąd w rozpoznaniu.  

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan przyjął sugestie Pana Radnego Macieja Biskupskiego i zwrócił 

uwagę Komisji na fakt, że w Katowicach systematycznie wzrasta ilość imprez co widać przy 

rozdzielaniu  służb na zabezpieczenie imprez, kiedy trudno jest pogodzić wszystko a  w okresie letnim 

impreza goni imprezę i każda wymaga obecności sił.  Można powiedzieć „tak krawiec kraje jak  

materii staje” i jak dołożymy do tego jeszcze miesiąc sierpień, kiedy brakowało sił wsparcia, także 

wydział prewencji był oddelegowany na ŚDM w Krakowie i w Częstochowie to mam nadzieję, że po 

urlopach pewne działania uzgodnione z kierownictwem katowickiej Policji zostaną podjęte i 

spowodują spadek negatywnych opinii medialnych, z których większość nie ma pokrycia w 

rzeczywistości. Ja często bywam w Śródmieściu i widzę sporo patroli Policji, nie tylko pieszych.  

Radny Pan Maciej Biskupski stwierdził, że wypowiedź Pana Naczelnika WZK go zainspirowała, bo jako 

radny wielokrotnie rozmawiał na temat bezpieczeństwa i wie, że liczba przestępstw na terenie miasta 

Katowice zmniejsza się, może nieznacznie ale sukcesywnie się zmniejsza co jakby przeczy 

doniesieniom medialnym. Niestety, doniesienia medialne mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców i jeżeli mieszkaniec przeczyta parę razy w gazecie, że  np. zabito kibica, pobito kogoś to 

mieszkaniec ma poczucie, że w Katowicach nie jest bezpiecznie, że  w tym momencie nie było Policji a 

faktycznie funkcjonariusze byli gdzieś w pobliżu. Być może jest to kwestia  komunikacji z Policją, bo 

wiem że Policja przekazuje informacje statystyczne do mediów i uważam, że nasza Komisja Polityki 

Społecznej, co potwierdza dzisiejsza dyskusja, powinna otrzymywać informację od Policji na temat 

kształtowania się liczby przestępstw na terenie miasta Katowice. Wiem, że Radni otrzymują takie 

informacje z Policji dwukrotnie w roku: w lipcu i w grudniu. Jestem członkiem Komisji Polityki 

Społecznej od kwietnia b.r.  i mam nadzieję, że informacje statystyczne Policji są dostępne w aktach 

komisji.        

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan potwierdził, że roczna informacja z pracy Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach jest przedkładana na sesję Rady Miasta i trafia też do Komisji Polityki Społecznej. 

WZK w Katowicach  otrzymuje miesięczne, kwartalne i półroczne raporty od Policji, są sporządzane 

różnego rodzaju analizy i jeżeli chodzi o statystykę to ilość zdarzeń przestępczych na terenie miasta 

Katowice systematycznie od kilku lat zmniejsza się, rocznie od kilku do 10%. W nawiązaniu do 

ostatnich tragicznych zdarzeń w Katowicach to należy stwierdzić, że w ostatnim czasie w Katowicach 

nie dochodziło do drastycznych przestępstw np. morderstw czy napadów z bronią na banki. Takie 

zdarzenia miały miejsce w latach 1990-2000, kiedy na terenie Katowic  wybuchały ładunki, odbywały 

się mafijne egzekucje i takie zdarzenia pamiętam z pracy w Policji. Obecnie charakter zdarzeń 

przestępczych się zmienił.   

Na zakończenie swojego wystąpienia Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan poinformował Radnych     

o zakończeniu prac związanych z odbiorem KISMiA (Katowickiego Inteligentnego Systemu 

Monitoringu i Analizy), który obejmie zasięgiem również Strefy Aktywności Rodzinnej w 

poszczególnych dzielnicach i zaprosił Komisję Polityki Społecznej do zwiedzenia pomieszczeń i 

zapoznania się z działaniem systemu. 
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Pan Naczelnik WZK wyraził nadzieję, że KISMiA  jako narzędzie wzmocni poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców i stan bezpieczeństwa w mieście ponieważ poczucie bezpieczeństwa jest pojęciem 

subiektywnym, zupełnie innym od bezpieczeństwa w ujęciu statystycznym. 

Przewodniczący Komisji  Pan Piotr Pietrasz podziękował za zaproszenie które zostanie włączone do 

planu pracy Komisji na przyszły rok, zakończył dyskusję i poddał pod głosowane projekt uchwały:  

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r., w głosowaniu: 9 głosów „za” 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Ad.3.  
Przewodniczący  Komisji  Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia „Informacji dotyczącej  
realizacji zadań rzecznika w zakresie ochrony praw konsumentów”, przekazanej przy piśmie 
Wiceprezydenta Miasta Katowice (MRK.ZD-00015/16 z dnia 23.08.2016 r.) 
Na wniosek  Pana Przewodniczącego Komisji – Miejski Rzecznik Konsumentów Pan Jerzy Sozański  
przedstawił informację. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  Pan  Damian Stępień interesował się stanem zatrudnienia w biurze 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz wynikami postępowań sądowych wytoczonych przez 
rzecznika na rzecz konsumentów i otrzymał w tym zakresie stosowne wyjaśnienia. 
Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie przyjęła informację. 
 
Ad.4. 
Przewodniczący  Komisji  Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia „Informacji na temat 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej”, przekazanej przy piśmie Wiceprezydenta Miasta 
Katowice (PS-III.526.3.2016.ATS z dnia 12.08.2016 r.) i powitał zaproszonych gości:  
Wiceprezydent Miasta Katowice Panią Marzenę Szubę, Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej Panią Jolantę Wolanin, Zastępcę Dyrektora MOPS  Panią Agatę Mryc, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Panią Izabelę Górecką, Kierownik WTZ „Unikat” Panią 
Patrycję Rojek, Kierownik WTZ „Promyk” Panią Agnieszkę Pilecką. 
 
Na wniosek  Pana Przewodniczącego Komisji – Zastępca Naczelnika WPS Pani Jolanta Wolanin  
przedstawiła informację, w tym zapoznała Komisję z  zasadami finansowania 5 WTZ-ów w Katowicach 
(90% ze środków PFRON; 10% ze środków budżetu miasta Katowice). 
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Izabela Górecka poinformowała  
Komisję, że w Katowicach działa 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które osiągają sukcesy w 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i na dzisiejszej komisji goszczą kierownicy dwóch 
najlepszych WTZ-ów w Katowicach: „Unikat” i „Promyk”. 
 
Kierownik Pani Patrycja Rojek  zapoznała Komisję z sukcesami  WTZ „Unikat”: z 30 uczestników w 
zeszłym roku 3 odeszło do pracy, co stanowi 10% i poinformowała Komisję, że jako kierownik 
katowickiego WTZ-u jest zaangażowana w działania Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i ubolewa nad tym, że raport NIK wykazał niski procent aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wielu miastach w Polsce, choć nie dotyczy to miasta Katowice.  Dlatego 
kierownicy  śląskich  wtz-ów  w 2015 roku powołali Śląskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które wraz z powołanymi w innych województwach zrzeszeniami warsztatów doprowadzili do 
powstania Ogólnopolskiego Forum WTZ-ów, które występowało w rozmowach na szczeblu 
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ministerialnym w sprawach dotyczących zwiększenia algorytmu finansowania wtz-ów, ponieważ ze 
strony rządowej był zawsze duży opór i dążenie do przesunięcia finansowania wtz-ów przez 
samorządy w 100%. 
Pani Kierownik poinformowała Komisję, że w naszym województwie są miasta, które przekazują na 
działalność wtz-ów więcej niż 10% środków z budżetu miasta – np. 15%, 20%. Zawsze zabieram glos 
w sprawach finansów bo w tym roku finanse w warsztatach terapii zajęciowej wzrosły o 100 zł na 
uczestnika, natomiast mimo  zapowiedzi wzrostu płacy minimalnej o sporą kwotę czyli  150 zł – kadra 
w mojej placówce pracuje na poziomie płacowym niewiele wyższym od  obecnej płacy minimalnej, a 
chcąc przygotować uczestnika do pracy zawodowej kadra musi  posiadać odpowiednie kwalifikacje.    
Następnie Komisja została zaproszona przez Panią Kierownik Patrycję Rojek do zwizytowania WTZ 
„Unikat”, który został wyremontowany ze środków pozabudżetowych. 
  
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz podziękował za zaproszenie, które zostanie włączone do 
planu pracy Komisji na 2017 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  Pan  Damian Stępień zapytał w jaki sposób uczestnicy warsztatów 
przychodzą na zajęcia, czy dojeżdżają na własny koszt czy są dowożeni? Czy ilość uczestników 
warsztatów jest wystarczająca i czy w tym zakresie są zaspokojone potrzeby Miasta? Czy jest kolejka 
oczekujących na miejsce w wtz-ie? Jaka jest górna granica wieku osoby opuszczającej warsztat i czy 
znalezienie pracy jest celem głównym?  
 
Kierownik WTZ „Promyk” Pani Agnieszka Pilecka udzieliła odpowiedzi: każdy z 5-ciu katowickich 
warsztatów zajmuje się inną „niepełnosprawnością”. Gdy dojazd uczestnika jest niezbędny to 
warsztat przewóz posiada i tutaj jest  kwestia finansowania w ramach wydatków PFRON i wydatków 
budżetu miasta, tak więc bez kosztów dla uczestnika i jego rodziców, opiekunów itd. U nas w 
warsztacie „Promyk” poziom rehabilitacji zawodowej jest wysoki i uczestnicy dojeżdżają na zajęcia 
samodzielnie z pl. Andrzeja. W „Spesie” są 2 samochody bo uczestnicy wymagają transportu, 
podobnie jest w placówce w Giszowcu.   
Do „Unikatu” uczestnicy dojeżdżają samodzielnie albo są dowożeni przez rodziców. Osoby z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności muszą ponieść koszt dojazdu ze swojej renty. Osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności są zwolnione z kosztów ale na początku uczestnik zajęć musi 
ponieść koszt biletu miesięcznego. 
 
Radny Pan Józef Zawadzki zapytał, a co jest w sytuacji gdy w rodzinie nie ma pieniędzy? 
Pełnomocnik Pani Izabela Górecka: są różne formy wsparcia: pomoc społeczna, pomoc doraźna dla 
rodziców udzielana przez stowarzyszenie i nie jest tak, że z powodu braku pieniędzy osoba nie została 
by przyjęta. Jeżeli chodzi o kolejkę oczekujących na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej to 
obecnie jest 5 osób oczekujących, które są w tracie leczenia.  
 
Radny Pan Józef Zawadzki zapytał, czy w WTZ-ach jest zapewniony posiłek? 
Kierownik Pani Patrycja Rojek: nie, ale jest to kwestia pracowni. W „Promyku” jest pracownia 
gospodarstwa domowego i uczestnicy przygotowują posiłki ze środków wtz. W „Unikacie” każdy 
uczestnik przychodzi ze swoim śniadaniem. 
 
Radny Pan Jerzy  Forajter: piszecie Państwo w informacji  też o osobach, które nie rokują postępów 
w rehabilitacji. Mnie ten temat interesuje. Piszecie o ośrodkach wsparcia w rozumieniu ustawy o 
pomocy społecznej i jeżeli nic się nie zmieniło w przepisach to mówimy o  domach pomocy społecznej 
(DPS-y). Są to „normalne” domy pomocy społecznej, nie dostosowane do potrzeb osób 
wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej. Ta sytuacja trwa od lat i  ciekawi mnie, co Państwo 
próbujecie zrobić w zakresie zmiany przepisów, bo jest od lat luka w prawie, która powoduje że część 
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warsztatów terapii zajęciowej staje się przechowalniami dla osób, które wyszły z obowiązku 
szkolnego (czyli przekroczyły 25 rok życia). Dla rodziców warsztat terapii zajęciowej jest jedyną 
nadzieją, aby ich dziecko nie pozostawało w domu tylko było w dalszym ciągu rehabilitowane. Jeżeli 
okaże się że rehabilitacja nie daje spodziewanych efektów to pozostaje wybór: wypisujemy osobę z 
warsztatu terapii zajęciowej i oddajemy do domu pomocy społecznej. Jestem pod wrażeniem danych 
liczbowych dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Unikat”, te 5 osób, które podjęły 
pracę to jest duży sukces, no ale codzienność jest mniej kolorowa i wydaje mi się, że potrzebna jest  
oddolna inicjatywa w tej materii, by ustawodawca mógł rozwiązać problem osób niekwalifikujących 
się do wtz-ów, których nasze sumienie nie pozwala przekazywać do domów pomocy społecznej, tak 
mi ten problem przedstawiono. Czy coś się zmieniło w tej sprawie?    
 
Z-ca Naczelnika WPS Pani Jolanta Wolanin: odbyło się kilka spotkań z rodzicami osób, które nie 
kwalifikują się do wtz-ów i do środowiskowych domów samopomocy społecznej i in. i została podjęta 
decyzja o dofinansowaniu przez Miasto Katowice utworzenia Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych 
25+ w Dąbrówce Małej i została zabezpieczona w budżecie miasta kwota 228 000 zł w tym roku, 
podobna kwota została zaplanowana w budżecie na przyszły rok. Z  tego ośrodka korzysta  10 osób.     
Kwalifikacją  osób do tego ośrodka zajmuje się MOPS, docelowo placówka może przyjąć 15 osób. 
Planowane jest również utworzenie w dzielnicach południowych nowej placówki dla osób 
niepełnosprawnych 25 + w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 przy ul. Rolnej 22. Ponadto 
od września Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” planuje wieloaspektowe 
wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych 
25+ „Nie siedzimy w domu” dla ww. grupy osób przy ul. Lwowskiej 5, podobną ofertę przygotowało 
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”. 
 
Radny Pan Jerzy  Forajter: ja nie kwestionuję tego, że Miasto bardzo mocno angażuje się w pomoc 
tym osobom ale uważam, że jest to zadanie, które powinno być zadaniem państwowym, 
uregulowanym ustawowo w ten sposób, że pomoc dla tych osób powinna być finansowana ze 
środków państwowych. Te działania, które przedstawiła Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, 
są finansowane  z kasy miejskiej. 
Czy są podejmowane jakieś próby zwrócenia ustawodawcy uwagi na ten fakt, bo my nie możemy w 
nieskończoność sięgać do kasy miejskiej i ratować sytuację pieniędzmi miejskimi, chociaż jest to 
sprawa godna tego, bo za każdą taką postacią kryje się olbrzymia tragedia rodzin i problemy.  
Pani Kierownik WTZ „Unikat” mówiła że powstało Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – może to jest odpowiednie forum na którym należałoby podnieść ten problem i stworzyć 
unormowania ustawowe dla tych osób, które nie mieszczą się w rehabilitacji, które umożliwią im 
godne przebywanie – ale nie w domach pomocy społecznej, bo my wszyscy wiemy, że to nie jest dla 
nich miejsce. 
 
Kierownik WTZ „Unikat” Pani Patrycja Rojek zgodziła się z radnym Panem Jerzym Forajterem, jednak 
niedługo właśnie dom pomocy społecznej będzie tym miejscem. Natomiast między warsztatem 
terapii zajęciowej a domem pomocy społecznej jest jeszcze jako forma opieki środowiskowy dom 
samopomocy i bardzo często zdarza się, że osoby, które kończą terapię w warsztatach terapii 
zajęciowej płynnie przechodzą do środowiskowego domu samopomocy (wcześniej robimy rozeznanie 
wśród kierowników ŚDS, czy są wolne miejsca). Oprócz środowiskowych domów samopomocy są 
jeszcze dzienne domy pomocy społecznej, w których te osoby mogą przebywać, więc wachlarz form 
pomocy jest szeroki. W warsztatach terapii zajęciowej kładziemy główny nacisk, zgodnie z 
zaleceniami ministerialnymi, na aktywizację zawodową.  Dzięki bardzo ścisłej współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i z Panią Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, 
wszyscy nasi uczestnicy (165 osób) są bardzo dobrze zaopiekowani, także ich rodziny otrzymują 
wsparcie i szybko znajdujemy dla nich miejsca w kolejnych ośrodkach, o których mówiłam.   
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Miasto Katowice ma opracowany bardzo dobry program terapeutyczny, z których korzystają inne 
miasta i głównym sukcesem tego programu okazało się mieszkanie treningowe. Być może Miasto 
Katowice w niedalekiej przyszłości będzie inwestować w mieszkania chronione a nie w miejsca w  
domach pomocy społecznej.  
 
Kierownik WTZ „Promyk” Pani Agnieszka Pilecka w podsumowaniu dyskusji stwierdziła, że w 
Katowicach zaczyna się kształtować system wspierania osób niepełnosprawnych, który idzie w 
dobrym kierunku: powstaje siatka wsparcia osób niepełnosprawnych w każdej sytuacji życiowej i jest 
to sukces nie tylko warsztatów terapii zajęciowej ale wszystkich organizacji. 
Kierownik WTZ „Unikat” Pani Patrycja Rojek dodała, że w Katowicach jest pełen zakres usług 
rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami a nie we wszystkich miastach tak jest, powstają 
coraz to nowe projekty skierowane do zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Radny Pan Jerzy Forajter: bo to są działania, które są  finansowane z budżetu Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Piotr Pietrasz podziękował zaproszonym gościom za 
udział w dyskusji. 
 
Ad.5. 
5.1.Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice i udzielił głosu Naczelnik WZNWiPW Pani 
Mirosławie Stachurze-Jeleń. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 
działających na terenie Miasta Katowice, w głosowaniu: 9 głosów „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
5.2.Radni otrzymali odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 14.07.2016r., w sprawie 
zainstalowania klimatyzacji w MDK "Koszutka" filia "Dąb" w Katowicach. 
 
Radny Pan Maciej Biskupski zwrócił się do Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby z 
uwagą, że komisja otrzymała lakoniczną odpowiedź a sprawa jest „pilna”; aby strona prezydencka 
przychyliła się do wniosku Komisji i wpisała go do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok, bo 
to jest temat obligatoryjny nie tylko ze względu na bezpieczeństwo ale i na pracę tych ludzi oraz 
warunki, w jakich przebywają. 
Radny Pan Józef Zawadzki: ja w tej sprawie złożyłem interpelację.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Piotr Pietrasz, przy poparciu radnej Pani Krystyny 
Panek, poddał pod głosowanie ponowny wniosek budżetowy o zainstalowanie klimatyzacji w całym 
budynku MDK w Dębie.  
Komisja Polityki Społecznej ponawia wniosek do Prezydenta Miasta Katowice o wpisanie do 
budżetu miasta Katowice na 2017 rok środków na zainstalowanie klimatyzacji w całym budynku 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1. 
(wniosek podjęty w obecności 8 członków Komisji, przy 1 głosie „wstrzymującym się”). 
 
5.3.Radni przyjęli bez uwag odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice (OZ.V.003.1.2016 z 
28.07.2016 r.) na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 20.06.2016r. w sprawie rozważenia 
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możliwości wydłużenia w jednym określonym dniu tygodnia godzin pracy Biura Obsługi Mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Katowice. 
 
5.4.Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod dyskusję pismo Fundacji, Stowarzyszeń i 
Parafii dotyczące prośby o zwiększenie środków z budżetu Miasta Katowice na dofinansowanie 
działalności placówek wsparcia dziennego w 2017 roku i w latach następnych. 
 
Radny Pan Jerzy Forajter stwierdził, że jest to kolejny temat nad którym Komisja Polityki Społecznej 
mogłaby się pochylić, formułując wnioski budżetowe. Rozumiem, że klimatyzacja jest potrzebna do 
życia w instytucjach publicznych ale w moim przekonaniu środki powinny się znaleźć dla tych 
organizacji, które prowadzą bardzo potrzebną działalność i powinny zostać zwiększone, więc 
proponuję Komisji przychylenie się do tego pisma i sformułowanie wniosku budżetowego, aby 
zwiększyć środki z budżetu miasta Katowice na dofinansowanie działalności tychże placówek 
wsparcia dziennego.  
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba wyjaśniła, że te organizacje otrzymały 
odpowiedź, że przygotowujemy się do nowego budżetu miasta Katowice na 2017 rok i analizujemy 
możliwości. 
Radny Pan Jerzy Forajter: dlatego nasz wniosek się przyda. 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zgłosił wątpliwości, bo tytuł pisma jest trochę 
mylący bo jest od: Fundacji, Stowarzyszeń i Parafii i  można domniemywać, że parafie założyły jakieś 
stowarzyszenie i ja nie wiem, czy Parafia Św. Józefa Robotnika przy ul. Józefowskiej prowadzi jakąś 
działalność, która jest dofinansowana z budżetu miasta Katowice. 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba wyjaśniła, że jedna parafia - Parafia 
Ewangelicko-Augsburska prowadzi świetlicę i taka forma jest dopuszczona przez ustawę o 
działalności pożytku publicznego. 
Radny Pan Maciej Biskupski: wynika z tego, że ci co podpisali pismo prowadzą placówki wsparcia i w 
związku z tym, że kończy się kontraktowanie  niektóre z  organizacji zwróciły się  o to, aby pieniędzy 
było więcej, ale faktycznie pisma nie podpisały wszystkie organizacje. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz stwierdził, że jest to ogólny postulat i tak jak powiedział 
Radny Pan Jerzy Forajter, nasza Komisja powinna go podjąć i poprzeć, następnie poddał pod 
głosowanie wniosek: 
 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu z pismem z dnia 1.08.2016r. skierowanym do Komisji  

przez Fundację Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek Świętego Jacka, Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”, Rzymsko-Katolicką Parafię 

Świętego Józefa Robotnika, Polskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” i Parafię Ewangelicko-Augsburską – popiera jednogłośnie 

zawarty w nim postulat i zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie 

środków w budżecie miasta Katowice na 2017 rok na dofinansowanie działalności placówek 

wsparcia dziennego w 2017 roku  i w latach następnych. 

5.5., 5.6., 5.7. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zgodnie z procedurą przystąpił do 
opiniowania kolejnych trzech projektów uchwał Rady Miasta Katowice dotyczących wydania opinii o 
lokalizacji kasyn gry i udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich  Panu Grzegorzowi 
Skorupie. 
 
Naczelnik  WSO Pan Grzegorz Skorupa udzielił wyjaśnień: wpłynęły kolejne wnioski lokalizacyjne od 

tych samych podmiotów,  dotyczące tych samych adresów. Domniemywam, że poprzednie wnioski  

zostały skonsumowane przez te podmioty, które złożyły wnioski do Ministerstwa Finansów, bo  w tej 
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chwili odbywa się proces związany z ustaleniem koncesji dla województwa śląskiego a ponieważ w 

przyszłym roku kończy się kolejna koncesja na prowadzenie kasyna, więc spółki przygotowują się do 

kolejnej edycji przetargu organizowanego w Ministerstwie Finansów. 

Radny Pan Maciej Biskupski poinformował, że policzył wnioski : na przestrzeni ostatnich miesięcy  

wpłynęło do Rady Miasta Katowice 13 wniosków koncesyjnych i chciałby zapytać jaki jest tryb 

postępowania,  bo w przyszłym roku Ministerstwo Finansów będzie podejmować decyzje i czy będzie 

o nich poinformowane Miasto Katowice? 

Naczelnik  WSO Pan Grzegorz Skorupa wyjaśnił, że Miasto Katowice nie jest stroną postępowania i   

w zasadzie żeby złożyć wniosek koncesyjny w Ministerstwie Finansów to trzeba złożyć szereg 

dokumentów, w tym uchwałę rady gminy o akceptacji lokalizacji i w zasadzie do tego sprowadza się 

rola gminy, żeby ustalić czy ta lokalizacja nam odpowiada, czy nie. W tym roku przetarg się odbył, ale 

nie znam rozstrzygnięcia, nie ma do dzisiaj informacji na stronie Ministerstwa Finansów. Obecnie 

zakończyła się koncesja  w budynku „Altus” przy ul. Uniwersyteckiej a w 2017 roku kończy się  

koncesja w hotelu „Novotel”.  

Radny Pan Maciej Biskupski zwrócił się z gorącą prośbą do Pana Naczelnika WSO, bo ma duży 

dyskomfort jeżeli chodzi o podejmowanie kolejnych uchwał w sprawie lokalizacji kasyn. 

Ustawodawca nakazuje Radzie Miasta zaopiniować lokalizację i radni tak naprawdę „w ciemno” 

akceptują wszystkie lokalizacje, nie mówimy Ministerstwu Finansów czy nam się ta lokalizacja 

podoba, czy nie i przypomnę niedawny spór  dotyczący lokalizacji kasyna przy ul. Bytkowskiej i z tego 

co wiem sprawa została „odrzucona” do Chorzowa i Rada Miejska Chorzowa zaopiniowała lokalizację 

pozytywnie. Stąd mam gorącą prośbę, abyśmy mogli otrzymać informację gdzie ostatecznie te kasyna 

gry będą funkcjonowały i jakie są decyzje Ministra Finansów. 

Mam także propozycję dla Radnych kolejnych kadencji, bo koncesja jest wydawana na 6 lat – aby 

zastanowić się na przyszłość i skorzystać w pełni  z uprawnień, jakie nakłada na nas ustawa i 

zastanowić się nad systemem rozmieszczenia kasyn w Katowicach, bo ciężko jest preferować jeden 

lub drugi podmiot, ale skoro ktoś dał nam do tego uprawnienie, to należy z niego skorzystać a nie 

pokazywać wnioskodawcom, że radni zaopiniują pozytywnie wszystko to, z czym wnioskodawcy do 

Rady Miasta Katowice występują. Zakładam, że podobnie będzie i tym razem bo już nie wypada nam 

dzisiaj, z jakiś nieznanych powodów zagłosować przeciw w stosunku do tego, co głosowaliśmy 

wcześniej.  

Radny Pan Jerzy Forajter zgłosił problem w innej skali, bo rozumie że lokalizacja kasyn gry w tym 

wydaniu, o którym mówimy dotyczy podmiotów mocno ucywilizowanych, na odpowiednim, 

poziomie natomiast niepokoi mnie jako radnego wysyp, prawie w każdej dzielnicy, lokali, „salonów” z 

automatami do gry, lokali  o różnych nazwach, z przyciemnionymi szybami i zapytał, czy radni mają 

wpływ na powstawanie tych miejsc. Nie dość że na każdym rogu mamy sklep całodobowy z 

alkoholem to coraz więcej pojawia się takich ulicznych „kasyn gry”. Mieszkańcy nie rozróżniają kasyna 

gry na ulicy od kasyna gry w hotelu i teraz  na dniach opinia publiczna dowie się, że Rada Miasta 

zgodziła się na powstanie kolejnego kasyna  gry w Katowicach. To jest duży dyskomfort dla  mnie jako 

radnego bo wydajemy bez ograniczeń pozytywne opinie lokalizacyjne a wszyscy mamy świadomość 

tego, że dzieje się coś złego, bo przez hazard ludzie tracą pieniądze „na automatach” i in. a my, radni 
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nie mamy na to żadnego wpływu i wydajemy kolejne pozytywne opinie na prowadzenie kasyn. Jeżeli 

zgadzamy się na ten hazard  to czy my „czegoś nie wylewamy z kąpielą?” 

Naczelnik  WSO Pan Grzegorz Skorupa: to są inne sytuacje, lokale z automatami do gry działają na 

podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Kasyna gry są limitowane i w Katowicach mogą być 2, 

to jest zupełnie inny poziom i sort klienta. Potwierdza to lokalizacja kasyn gry, dyskretna, w hotelach, 

nie stwarzająca zagrożenia, nie ingerująca w to co się dzieje na zewnątrz. Trudno uzasadnić 

odpowiedź, czy wydajemy w ciemno opinię o lokalizacji kasyna gry tzn. że akurat w tym miejscu nie 

zgadzamy się. Trzeba to podmiotowi występującemu szeroko uzasadnić. Z naszej strony wypowiadają 

się merytoryczne wydziały i służby. 

Radny Pan Jerzy Forajter: ja mówiłem, że generalnie mamy świadomość jako radni, że to jest inny 

poziom ale co możemy zrobić żeby lokale z automatami nie powstawały w takiej skali i w takiej ilości.  

Naczelnik  WSO Pan Grzegorz Skorupa: nie mamy na to żadnego wpływu bo to jest nielimitowana 

działalność gospodarcza. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zapytał, co się stanie jeżeli Rada Miasta wyda opinię 

negatywną? 

Naczelnik  WSO Pan Grzegorz Skorupa: opinia (uchwała) rady gminy nie jest wiążąca dla Ministra 

Finansów, natomiast wnioskodawca może zaskarżyć  uchwałę i być może przetarg byłby powtórzony. 

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zakończył dyskusję i przystąpił do głosowania: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach, 
(wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o.), w głosowaniu: 2 głosy „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice                  
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach, 
(wniosek Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.), w głosowaniu: 2 głosy „za”, przy 
5 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64 A w 

Katowicach, (wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o.), w głosowaniu: 2 głosy „za”, przy 5 głosach 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

5.8. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i udzielił głosu Naczelnik 
WPS Pani Jolancie Wolanin, która przedstawiła projekt uchwały. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
zmieniającej uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 
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2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w głosowaniu: 
7 głosów „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad.6. Wolne wnioski: 
1/ Komisji Polityki Społecznej  udzieliła jednogłośnie  
poinformował, że zwracał się o interwencję do radnego pana Piotra Pietrasza „w takiej sprawie, że   
jestem od 3 lat pozbawiony prądu w domu a od 2 lat nie mam gazu w domu i nie mogę się też 
przenieść z punktu terenowego w Dębie do punktu na Oblatów, gdzie mieszkam na Koszutce. 
Zostałem przeniesiony wbrew mojej woli do punktu na ul. Gliwicką i wbrew temu co zostało spisane 
w protokole u pani Dyrektor Trepki (z dokumentami można się zapoznać, bo nie mogę ich skserować 
z braku środków) i systematycznie jestem zmuszany do określonego zachowania się, jestem po 
prostu prześladowany przez tę organizację MOPS w sensie takiej dyskryminacji ekonomicznej, 
psychicznej, po prostu znęcają się nade mną.  
Byłem w poprzednich latach wielokrotnie na rozmowach u obecnej dzisiaj pani Wicedyrektor Mryc, 
gdzie  w rozmowie znęcano się nade mną i byłem zbywany „dywagacjami”, gdy zwracałem się o 
pomoc i nawet po sporządzeniu protokołu pani Dyrektor nie dawała mi go do podpisu, gdyż 
wiedziała, że nie mogę tego podpisać, bo moja rozmowa merytoryczna dotyczyła innych spraw a co 
innego znajdowało się w protokole, więc byłem ciągle poddawany takiej manipulacji. 
Natomiast ja jestem osobą niepełnosprawną z dysfunkcją taką, że w wyniku cukrzycy cierpię na 
powikłania cukrzycowe (...). Po wyjściu w dniu 12.02 ubiegłego roku od pani Dyrektor Trepki, przez 
pół roku nosiłem cewniki i worki z moczem. W tym roku 12.02 byłem na operacji (…) m.in. 
przepukliny, przeleżałem u  Bonifratrów w Bogucicach plackiem 19 dni, wyszedłem ze szpitala 1.03., 
też z cewnikiem który nosiłem miesiąc i w sumie nosiłem cewnik  przez 7 miesięcy. W tej chwili mam 
ponowne skierowanie do szpitala (każdy może zobaczyć dokumenty w oryginale), jestem w trakcie 
leczenia (…) na ul. Strzeleckiej, bo ze względu na podwyższone PSA (…) mam skierowanie na biopsję. 
Radny pan Jerzy Forajter do Przewodniczącego Komisji: nie jesteśmy komisją lekarską i chciałbym 
usłyszeć konkretne zarzuty. 
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz: jakie ma Pan zarzuty do MOPS-u?  

: zarzuty do MOPS-u są takie, że ja od 6 lat próbowałem – przez interwencję w 
Radzie Miasta, kiedy byłem u Przewodniczącej Krystyny Siejnej, która mi powiedziała, że ma 
informację z MOPS  „że jestem  dobrze ustawiony”. Mam kilkanaście tysięcy zadłużenia czynszowego; 
mam przy sobie wniosek złożony u Naczelnik pani Manieckiej o zmianę na pracownika socjalnego o 
ludzkich cechach (do tej pory ten wniosek nie został spełniony). Pracownik który został mi 
przydzielony na ul. Gliwickiej – po pierwsze nie ma takich cech; po drugie nie jest pracownikiem 
socjalnym tylko specjalistą ds. osób bezrobotnych a ja nie jestem osobą bezrobotną. 
Chcę też powiedzieć, że opinię na mój temat może zaświadczyć wielu pracowników socjalnych nie 
tylko z Katowic, bo ja poprzednio mieszkałem w Tychach i na terenie Chorzowa i mogę wymienić 
nazwiska pracowników socjalnych, to są osoby, które żyją i mam u nich bardzo dobrą opinię. 
Natomiast złą opinię mam u Dyrektor Ośrodka i Dyrekcji. Po prostu nie mogę przez ostatnie lata 
dostać się do Dyrektor Trepki i byłem cały czas odsyłany do pracownika socjalnego (…) i u tego pana 
byłem (mam potwierdzenie w dokumentach). Pan kierownik z DDPS na ul.Gliwickiej umówił mnie z 
panią kierownik TPPS na Gliwickiej (protokół z tego spotkania służbowego mam) i ona mi 
powiedziała, że ma dla mnie 8 minut czasu „bo idzie do domu” i powiedziała,  że nie ma wpływu na 
to, że ja zostałem przeniesiony do tego punktu, a nie tam gdzie prosiłem (mam protokół od pani 
Trepki, kopia jest słaba ale do odczytania, taką dostałem w sekretariacie na Jagiellońskiej z podpisem 
pani Dyrektor) i pani kierownik mi powiedziała, że  musi wykonywać polecenia dyrektora, tak samo 
mówił wielokrotnie pracownik socjalny (…) w czasie wywiadów, że dostaje polecenie od dyrektora 
aby nie udzielać mi pomocy i ja mam się odwoływać. Jestem osobą schorowaną, więc nie mam 
możliwości odwiedzania tych punktów czy odbioru poczty. Zawsze, kiedy te relacje służbowe  były 
poprawne to korespondencję odbierałem u pracownika socjalnego i należności z opłat czynszowych 
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były przelewane, dopiero w tym czasie, kiedy zostałem przeniesiony z Oblatów na Dąb zostałem też 
pozbawiony pomocy na lekarstwa i z tych rachunków imiennych, które mam z aptek (mam w 
oryginałach wszystkie), jestem rozliczany nie z wartości, tylko z dat”.  
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz stwierdził,  że zostały postawione różnego rodzaju pytania 
i Komisja otrzymała wystarczające informacje i zwrócił się do strony prezydenckiej o ustosunkowanie 
się do nich w terminie wcześniejszym, w ciągu 2 tygodni, przed kolejnym posiedzeniem komisji w 
dniu 13.10.2016 r. celem kontynuacji sprawy. 
 
2/Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zwrócił się do Wydziału Polityki Społecznej o 
przygotowanie na Komisję Polityki Społecznej w dniu 10 listopada br. sprawozdania z kontroli kolonii 
MOPS w Rabce-Zdrój przeprowadzonej w dniu 15.07.br. z udziałem radnych, jako elementu 
informacji MOPS dot. sprawozdania z akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w 
mieście w okresie wakacyjnym w 2016 roku.  
Naczelnik WPS P. Jolanta Wolanin przyjęła propozycję Pana Wiceprzewodniczącego Komisji. 
 
3/Radny Pan Marek Nowara zwrócił się do Komisji z propozycją wniosku budżetowego dotyczącego 
zwiększenia środków na prowadzenie 5 warsztatów terapii zajęciowej w Katowicach. 
Z-ca Naczelnika WPS Pani Jolanta Wolanin przypomniała ustalenia z wcześniejszej dyskusji, gdzie 
było mówione, że środki na WTZ zostały zwiększone z uwagi na zwiększenie algorytmu jeżeli chodzi o 
środki PFRON (o 100 zł na uczestnika), więc finansowanie potrzeb wtz-ów jest wystarczające. 
Pełnomocnik Pani Izabela Górecka: trzeba mieć na uwadze fakt, że jeżeli PFRON obiecuje  zwyżkę 
środków to także Miasto Katowice jest ustawowo zobligowane zwiększyć swoje środki. Jeżeli można 
coś zasugerować P. Radnym, to bardziej niedoinwestowane są świetlice. 
Radny Pan Jerzy Forajter przypomniał obecnym, że pamięta czasy jak PFRON wycofał się z 
przypisanej mu puli środków i wówczas Miasto Katowice było zmuszone do dołożenia prawie 40% 
środków do wtz-ów. To jest odwieczny problem, gdy administracja rządowa posiłkuje się 
administracją samorządową i przerzuca wszelkimi sposobami finansowanie zadań jej przypisanych na 
samorządy. Uważam, że Miasto Katowice musi się przed tym bronić.  Okazuje się, że Miasto 
przejmuje to, co powinien robić wojewoda, PFRON, administracja rządowa a przecież kasa miejska 
nie jest bez dna. 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba zgodziła się z panem Radnym Jerzym 
Forajterem, Miasto finansuje też ośrodki 25+ i kolejny powstanie przy ul. Rolnej i to będzie kolejny 
wydatek, który Miasto bierze na siebie.  
Radny Pan Marek Nowara wycofał wniosek. 
 

Na tym  Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz  zakończył  posiedzenie. 

 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Społecznej 

 

Piotr  Pietrasz 
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