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BRM.0012.1.5.2015.ŁB 
 
Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 12.05.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:30 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:10 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych ( na 7 ogółem). 

Radny nieobecny: 

Jacek Piwowarczuk 
 
Goście obecni na posiedzeniu: 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba 
2. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba 
3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach Pan Mirosław Kańtor 
4. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek 
5. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
6. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury “Ligota” Pani Joanna Bańczyk 
7. Kierownik Referatu Merytorycznegow Wydziale Kultury Miasta Pani Jowita Hercig  
8. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Pani 

Agata Mryc 
9. Pani A__ W__ – Partia “Dzielny Tata” 
10. Pan M__ W__ – bezdomny 
11. Pan S__ K__ – mieszkaniec Katowic 

 
 
 
Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko powitał pozostałych członków Komisji, po 
czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad, który po wprowadzonych 
zmianach, został jednogłośnie przyjęty przez Komisję. 
 
Porządek posiedzenia: 
  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych 
przez Miejski Dom Kultury „LIGOTA”. 

Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO 
 

4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Urząd Stanu Cywilnego.  

Radni prowadzący: Maciej BISKUPSKI, Damian STĘPIEŃ 
 

5. Sprawy różne: 

5.1 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana M__ B__ z 
dnia 13 marca 2015 r. na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 34 w Katowicach + opiniowanie projektu uchwały. 

Zespół kontrolny: Patrycja GROLIK, Adam SKOWRON 
 

5.2  Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana S__ K__ z 
dnia 26 marca 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice + 
opiniowanie projektu uchwały 

Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI 
 

5.3 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 
2015 r. na działania Straży Miejskiej w Katowicach.  

 
6. Wolne wnioski. 
 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Punkt 2.  

Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i pytań ze strony 
Państwa Radnych, poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia 
komisji. 

Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 6 głosów „za” przyjęli 
protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.04.2015 r., bez uwag. 
 
Punkty 3. 
 
Przewodniczący Komisji Dariusz Łyczko poinformował na wstępie, że informacja 
dotycząca omawianego punktu posiedzenia została dostarczona wszystkim członkom 
Komisji i mieli oni okazje się z nią zapoznać, po czym poprosił Panią Dyrektor o krótkie 
przedstawienie przedmiotowej informacji. 
 
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury “Ligota” Pani Joan na Bańczyk przedstawiła 
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członkom Komisji planowane przychody i koszty kierowanej przez siebie instytucji kultury 
na 2015 rok, strukturę kadrową oraz informację na temat przeprowadzonych inwestycji i 
remontów w 2014 roku. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, ze MDK “Ligota” 
realizaując zadania merytoryczne prowdził szereg przedsiewzięć w zakresie działalnosci 
statutowej, działalności edukacyjnej, działalności koncertowej, działalności 
wystawienniczej oraz działalności wydawniczej. Pani Dyrektor dodała, że szczegółowy opis 
poszczególnych działań znajduje sie w dostarczonej informacji, po czym poprosiła o 
ewentualne pytania. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Pani Dyrektor za wypowiedź 
oraz otrzymany materiał informacyjny, a następnie wobec braku pytań i uwag ze strony 
pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Prezydenta 
Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury „LIGOTA” bez 
zastrzeżeń. W głosowaniu: 7 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” protokół 
pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana 
Przewodniczącego.  
 
Punkt 4. 
 

 działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Stanu 
Cywilnego.  

 
Przewodniczący Komisji Dariusz Łyczko poinformował na wstępie, że informacja 
dotycząca omawianego punktu posiedzenia została dostarczona wszystkim członkom 
Komisji i mieli oni okazje się z nią zapoznać, po czym poprosił Panią M. Kwapisz o krótkie 
wprowadzenie do tematu. 
 
Kierownik Urz ędu Stanu Cywilnego w Katowicach Pan Mirosław Kańtor  na wstępie 
popinformował, że Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej. Dokonuje rejestracji stanu cywilnego w formie aktów stanu 
cywilnego, w których umieszcza się cechy indywidualizujące osobę, kształtowane przez 
zdarzenia naturalne ( urodzenie, małżeństwo, zgon) lub orzeczenia sądów (w zakresie  np. 
adopcji, zmiany płci, rozwodu, sprostowania danych, zaprzeczenia ojcostwa, uznania za 
zmarłego ) bądź decyzje innych organów ( np. w przypadku zmiany imienia lub nazwiska ).  
 Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, ich 
niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. 
Ewentualna odmowa dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego musi nastąpić w 
formie decyzji administracyjnej.  
USC w Katowicach kieruje kierownik, który ma dwóch zastępców oraz 27 pracownic, 
pracujących w dwóch referatach: Referatu Rejestracji Stanu Cywilnego oraz Referatu 
Archiwum Aktów Stanu Cywilnego. Jedenastoosobowy Referat Rejestracji tworzy rocznie 
około 12,5 tysięcy aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonu ) Trzynastoosobowy 
Referat Archiwum wydaje rocznie 94,5 tys odpisów aktów stanu cywilnego : skróconych, 
zupełnych lub na drukach wielojęzycznych. 
 Kierownik i jego zastępcy przyjmują rocznie około 2 tys oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński lub uznaniu ojcostwa dziecka. Wydają blisko 200 decyzji w sprawie 
zmiany imion i nazwisk, 300 zezwoleń na wpisanie zagranicznych akt stanu cywilnego do 
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polskich ksiąg oraz ponad 100 zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 
przez obywatela polskiego za granicą. Odbierając zapewnienie od nupturientów, rozmawiają 
o doniosłości małżeństwa, wyjaśniają przepisy dotyczące małżeńskich prawa i obowiązków 
(z 1600 parami narzeczonych rocznie.) Ponadto odwiedzają rocznie około 30 najstarszych 
mieszkańców Katowic(stu i więcej – latków), by wręczyć im list gratulacyjny, życzenia, 
kwiaty i nagrodę pieniężną w imieniu Prezydenta Miasta oraz spędzić z nimi chwilę czasu. 
 W gestii USC spoczywa także organizacja jubileuszy małżeńskich. Corocznie  
z Urzędu Wojewódzkiego kierownik odbiera około 1200 medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanych dla małżeńskich par z Katowic przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Razem z Urzędem Miasta organizowany jest słodki poczęstunek i oprawa 
artystyczna tych uroczystości. Oprócz złotych par (50 lat małżeństwa) zapraszamy 
małżeńskie pary ze stażem 60, 65,70 i 75 lat małżeństwa. Wszyscy zaproszeni Jubilaci 
otrzymują pieniężne nagrody, kwiaty i list gratulacyjny podpisany przez Prezydenta 
Katowic, który wręcza osobiście medale lub deleguje kogoś ze swoich Zastępców na każdą 
uroczystość. Od 20 lat wszystkie te  uroczystości  prowadzi osobiście kierownik usc. 

Pan M. Kańtor oznajmił, że od 1 marca 2015 roku kierownik usc przejął nowe 
obowiązki : nadaje numer  PESEL wszystkim noworodkom urodzonym w Katowicach i 
dokonuje wszelkich zmian i aktualizacji w tym systemie. Na realizację tych zadań – w 
wyniku porozumienia z Naczelnikiem  Wydziału Spraw Obywatelskich - pozyskano dwie 
osoby Referatu Ewidencji ludności. 
  Od dwóch miesięcy trwa liberalizacja w zakresie udzielania ślubów w plenerze oraz 
nadawania imion, które mogą być imionami obcymi, niezależnymi od obywatelstwa i 
narodowości rodziców dziecka. Jednak  kierownik nie został zwolniony z troski o 
roztropność w obu przedstawianych przypadkach i ma obowiązek odmówić zarówno 
udzielenia ślubu w nieodpowiednim bądź niebezpiecznym dla zdrowia uczestników 
uroczystości ślubnej miejscu, jak i wyboru imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego lub 
niewskazującego na płeć dziecka. 
 Kontynuując Pan Kierownik poinformował, że nowa ustawa prawo o aktach stanu 
cywilnego, która została uchwalona przez Sejm 28 listopada 2014 roku i weszła w życie 1 
marca 2015 roku tworzy nowy, centralny rejestr stanu cywilnego w systemie 
teleinformatycznym. Jest to największa zmiana w pracy urzędu stanu cywilnego. Księgi 
pisane ręcznie, maszynowo i komputerowo tworzone od 150 lat odchodzą w przeszłość, a w 
ich miejsce pojawić ma się zapis informatyczny, który będzie widoczny na ekranie każdego 
kierownika usc w Polsce. I z niego będzie można  drukować akty na nowych, specjalnie 
zabezpieczonych wzorach. Wszystko to byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że taki zapis 
informatyczny dla potrzeb usc istnieje już w Katowicach od 1994 roku. Został on nazwany 
aplikacją wspierającą pracę usc. Zabezpieczano na ten cel niemałe pieniądze, które jednak 
służyły nie tylko pracownikom oraz naszym klientom, mieszkańcom Katowic po to, by 
rejestracja i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego przebiegało u nas sprawnie i 
bezbłędnie. Przez  21 lat USC w Katowicach utworzył przeszło 350 tysięcy pełnych aktów 
stanu cywilnego w systemie informatycznym. Jako pierwszy USC  w Polsce wdrożył z 
dniem 1 stycznia 2014 roku  program informatyczny AA_USC gliwickiej Techniki. Zadano 
sobie trud współtworzenia tego  projektu  z myślą o migracji wszystkich akt właśnie do 
systemu rejestrów państwowych. Niestety cała praca USC– jak się wydaje - poszła na 
marne. Mimo gotowości ze strony naszych informatyków, obietnic poprzedniego Ministra 
Sienkiewicza, że „gdzie jest to możliwe, przewidujemy zagospodarowywanie aktów, 
włączenie w ten system, a nie ich odrzucenie i rozpoczynanie pracy od zera” Ministerstwo 
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dało nam w marcu br. Osobliwy i bardzo czasochłonny program nazwany aplikacją 
„Źródło”. Pozwala ona na migrację tylko pojedynczego aktu. Ale czas tworzenia migracji 
aktu i pisania od zera jest w istocie taki sam i zajmuje od 25 do 60 minut. Obecnie 
kierownicy usc w całej Polsce pracują w nadgodzinach, by przenieść do centralnego rejestru 
stanu cywilnego potrzebny innemu kierownikowi akt stanu cywilnego. Nagromadzenie 
naszych problemów nastąpi jednak po 1 września, gdy wszystkie duże urzędy (Warszawa, 
Poznań, Katowice) będą zmuszone pracować całkowicie w Źródle. 
 Aby sprostać rządowym zadaniom – duże urzędy stanu cywilnego potrzebują 
kilkunastu lat pracy nad wprowadzeniem danych ze swoich rejestrów do pustego Źródła  
lub zwiększenia etatów. Chyba, że nastąpi ministerialna zgoda na masową migrację akt. 
 
Radny Damian Stępień stwiedził, że ze strony pacjentów Szpitala Zakonu Bonifratrów i 
ich dzieci dociera do niego wiele przychylnych informacji na temat działalności USC w 
Katowicach w zakresie kompleksowej obsługi klienta. 
Pan radny zwrócił także uwagę na problem z miejscami parkingowymi przed Urzędem 
Stanu Cywilnego. 
 
Radny Maciej Biskupski nawiązując do przedstawionej informacji, stwierdził, że bardzo 
dobrze odbierana jest tradycja honorowania najdłuższych stażem  małżeństwa oraz 
stulatków i należy te działania jak najbardziej kontynuować. 
 
Kierownik Urz ędu Stanu Cywilnego w Katowicach Pan Mirosław Kańtor  podzięował 
za miłe słowa kierowane pod adresem jego pracowników, po czym przyznał, że jest realny 
problem z brakiem miejsc parkingowych na Placu Wolnosci, były plany budowy parkingu 
podziemnego, lecz nic z tego nie wyszło, więc na razie trzeba korzystać z istniejących 
miejsc parkngowych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Panu Kierownikowi za 
wypowiedź oraz przygotowany materiał informacyjny, a następnie wobec braku dalszych 
pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli 
działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Stanu 
Cywilnego bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 5 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głos 
„wstrzym.” protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej 
przez Pana Przewodniczącego.  
 
Punkt 5.  
 
 Sprawy różne. 

5.1 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana M__ B__ z 
dnia 13 marca 2015 r. na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 34 w Katowicach + opiniowanie projektu uchwały. 

Zespół kontrolny: Patrycja GROLIK, Adam SKOWRON 
 
Radny Adam Skowron, jako członek Zespołu kontrolnego stwierdził, że po wykonaniu 
czynności sprawdzających Zespół kontrolny przychyla się do uznania przedmiotowej skargi 
za bezzasadną 
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„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 13 marca 2015 r. na niewłaściwe 
działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach, w głosowaniu: 6 głosów 
„za“, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 
 

5.2 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana S__ K__ z dnia 
26 marca 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice + opiniowanie 
projektu uchwały  

Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI 
 

Radny Maciej Biskupski poinformował, że po przeanalizowaniu skargi Pana S__ K__ oraz 
działań podejmowanych przez MOPS w Katowicach Zespół kontrolny nie dopatrzył się 
uchybień w działaniach pracowników ww. instytucji i wobec tego stwierdza iż 
przedmiotowa skarga jest bezzasadna. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko, za zgodą pozostałych członków Komisji, 
udzielił głosu Panu S__ K__. 
 
Pan S__ K__ wypowiedział się w temacie braku odpowidzi na korespondencję kierowaną 
do Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz poinformował, że w przedmiotowej sprawie 
składał skargi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko stwierdził, przeprowadzona analiza 
wykazała, iż były udzielane odpowiedzi na pisma wymienione w przedmiotowej skardze, a 
brak odpowiedzi może dotyczyć innych pism kierowanych przez Pana S__ K__ do Urzędu 
Miasta Katowice. 
 
Radna Barbara Wnęk odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały zapytała czy i kiedy 
występują podstawy do powołania komisji z udzaiałem czynnika społecznego do zbadania 
nieprawidłowości w działaniach katowickiego MOPS-u? 
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
stwierdziła, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nie przewiduje rozpatrywania 
skarg z udziałem czynnika społecznego, ale przedmiotową kontrolę danej instytucji może 
odpowiedniemu Wydziałowi zlecić Pan Prezydent. Pani Naczelnik poinformowała również, 
że na każde pismo skarżacego została udzielona odpowiedź, a co do reszty spraw to są one 
w gestii sądu rodzinnego. 
 
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie rozpatrzenia skargi Pana S__ K__ z dnia 26 marca 2015 r. na bezczynność 
Prezydenta Miasta Katowice, w głosowaniu: 5 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 
5.3 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 

r. na działania Straży Miejskiej w Katowicach.  
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Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 4 głosy „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 r. na działania Straży 
Miejskiej w Katowicach w składzie: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI 
Punkt 6.  
 

Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Dariusz Łyczko poinformował, że na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 8.06.2015 r. wypracowywana będzie opinia 
Komisji dotycząca wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium z 2014 rok dla 
Prezydenta Miasta Katowice. Ponadto analizowany będzie temat, do opracowania którego 
powołany zostanie zespół kontrolny: 

1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy – Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie – 6 głosów „za“ powołali Zespół 
Kontrolny w składzie: 

Temat 1: Radni prowadzący: Patrycja GROLIK, Maciej BISKUPSKI 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko, za zgodą pozostałych członków Komisji, 
udzielił głosu Panu M__ W__. 
 
Pan M__ W__ zapostulował, aby Komisja Rewizyjna powołała odrębny zespół lub 
komórkę organizacyjną w celu kontrolowania działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach, gdyż według niego w działalności ww. instytucji można się 
doszukać wielu nieprawidłowości. 
 
Radny Maciej Biskupski stwierdził, że w strukturze Urzędu Miasta Katowice istnieje 
Wydział Audytu i Kontroli, który na wniosek Prezydenta lub doraźnie może przeprowadzić 
kontrolę wybranej jednostki organizacyjnej,  w tym także MOPS-u, więc nie ma potrzeby 
powoływania kolejnej komórki w tym celu, a na pewno nie przez Komisję Rewizyjną, która 
nie posiada ku temu żadnych uprawnień. 
 
Punkt 7.  
 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych uwag i wniosków stwierdził wyczerpanie 
porządku posiedzenia i dziękując radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, 
zamknął je. 
Na tym posiedzenie zakończono.                                                        
   
                                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                  Komisji Rewizyjnej  

                                                                                                             Dariusz Łyczko 


