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BRM.0012.1.7.2015.ŁB 

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 14.07.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:10
Prowadzący obrady: Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk

Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem):
Radny nieobecny:
Dariusz Łyczko

Zaproszeni goście: 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula
2. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba
3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman Kupka
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Pani Monika Maniecka
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan Szafarski
7. Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani 

Danuta Tylla
8. Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych w Wydziale Kształtowania Środowiska 

Pani Maria Anweiler
9. Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich Pan Tadeusz Łodziana
10. Pani Wiesława Otólińska – Główna Księgowa – Katowicke Cmentarze Komunalne  

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Analiza działalności Prezydenta Miasta w okresie luty-czerwiec 2015 r.

4. Informacja dotycząca skargi i wniosków złożonych do Urzędu Miasta w I półroczu 
2015 roku.

5. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Wydział Transportu w zakresie transportu drogowego.    

Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Adam SKOWRON
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6. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Radni prowadzący: Maciej BISKUPSKI, Patrycja GROLIK

7. Sprawy różne:

7.1Pismo Prezydenta  Miasta  zawierające stanowisko ws.  skargi  Pani  I__ 
M__-H__ i  Pana  P__  H__ z  dnia  11  maja  2015  r.  na  działania  p.o. 
Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych + opiniowanie 
projektu uchwały.

Zespół kontrolny: Damian STĘPIEŃ, Maciej BISKUPSKI

7.2Pismo  Prezydenta  Miasta  zawierające  stanowisko  ws.  rozpatrzenia 
skarg Pana  B__  W__  na  działania Dyrektora Katowickich  Cmentarzy 
Komunalnych + opiniowanie projektu uchwały.

Zespół kontrolny: Patrycja GROLIK, Adam SKOWRON

7.3Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pani W__ 
W__ dnia 27 maja 2015 r. na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Katowicach  +  opiniowanie  projektu 
uchwały.

Zespół kontrolny: Barbara WNĘK, Jacek PIWOWARCZUK

7.4Powołanie  zespołu  do  rozpatrzenia  skargi  Pani  K__  S__  z  dnia  17 
czerwca  2015  r.  na  Dyrektora  Komunalnego  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach.

7.5Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana A__ O__ z dnia 9 lipca 
2015 r. na działania Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

7.6Pismo  ws.  skargi z  dnia  18.04.2015  r. na działania Straży  Miejskiej 
w Katowicach - do wiadomości Komisji.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia. 

Punkt 1. 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Pani  Barbara  Wnęk otworzyła  posiedzenie  Komisji 
Rewizyjnej  i  powitała  zgromadzonych  radnych  –  członków  komisji,  jak  też  gości 
zaproszonych  na  posiedzenie.  Następnie  Pani  Wiceprzewodnicząca  przedstawiła 
zgromadzonym radnym porządek posiedzenia Komisji, a wobec braku uwag poddała go pod 
głosowanie.
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Radni,  członkowie  Komisji  Rewizyjnej,  jednogłośnie  –  5  głosów  „za”  przyjęli 
porządek posiedzenia przedstawiony przez Wiceprzewodniczącą Komisji.

Punkt 2.

 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk wobec braku uwag i pytań ze strony 
pozostałych Radnych, poddała projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji pod 
głosowanie.

Radni,  członkowie  Komisji  Rewizyjnej,  jednogłośnie  –  6  głosów  „za”  przyjęli 
protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8.06.2015 r., bez uwag.

Punkt 3.

Analiza działalności Prezydenta Miasta w okresie luty-czerwiec 2015 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk podziękowała stronie prezydenckiej 
za  przygotowanie  materiału  informacyjnego,  a  następnie  wobec  braku pytań  i  uwag ze 
strony  pozostałych  członków  Komisji  stwierdziła,  iż  Komisja  Rewizyjna  przyjęła 
przedmiotową informację do wiadomości.

Punkt 4.

Informacja dotycząca skargi i wniosków złożonych do Urzędu Miasta w I półroczu  
2015 roku.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk podziękowała stronie prezydenckiej 
za  przygotowanie  materiału  informacyjnego,  a  następnie  wobec  braku pytań  i  uwag ze 
strony  pozostałych  członków  Komisji  stwierdziła,  iż  Komisja  Rewizyjna  przyjęła 
przedmiotową informację do wiadomości.

Punkt 5. 

Kontrola  działalności  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  zadań  realizowanych  przez  
Wydział Transportu w zakresie transportu drogowego.    

Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani 
Danuta Tylla poinformowała, że Wydział Transportu powstał w marcu br. na bazie dwóch 
referatów  funkcjonujących  wcześniej  w  ramach  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Wydziału 
Spraw Obywatelskich.  Dodała,  że  na  chwilę  obecną w Wydziale  Transportu  pracuje  16 
osób.

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula w kwestii celów stawianych przed 
Wydziałem  Transportu  stwierdził,  że  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  współpraca  w 
zakresie  organizacji  ruchu  i  jego  bezpieczeństwa  z  innymi  organami  zarządzającymi 
ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami oraz organizowanie prac 
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Zespołu  ds.  Organizacji  Ruchu  Drogowego.  Pan  Wiceprezydent  dodał,  że  kolejnym 
ważnym zadaniem Wydziału Transportu jest przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy 
kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych. 

Pan B. Sobula wspomniał, również, że inne zadania Wydziału Transportu dotyczą 
m.in.  współpracy  ze  środowiskiem  taksówkarzy,  współpracy  z  KZK  GOP w  zakresie 
rozwoju  lokalnego  transportu  zbiorowego,  opiniowanie  przedstawianych  rozwiązań 
dotyczących poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego organizowanego 
przez  KZK  GOP  oraz  opracowywania  wieloletnich  planów  rozwoju  systemu 
transportowego miasta  Katowice,  z  wykorzystaniem analiz modelowych funkcjonowania 
systemu transportowego miasta Katowice.

Radny  Adam  Skowron  zapytał  czy  będzie  prowadzona  akcja  promocyjna  dotycząca 
planowanego wprowadzenia  strefy  Tempo 30 w ścisłym centrum Miasta  oraz  czy  będą 
kontrole prędkości w związku z ta  zmianą? Pan radny poruszył również kwestię taboru 
autobusowego jeżdżącego po mieście Katowice, który jego zdaniem niejednokrotnie jest 
dosyć wiekowy, a przez to mniej ekologiczny.

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula poinformował, że będzie położny 
duży nacisk na przygotowanie akcji informacyjnej dotyczącej wprowadzenia strefy Tempo 
30 zarówno medialnej jak i w sposób mniej konwencjonalny ale skuteczny.
Odnosząc się do kontroli prędkości Pan Wiceprezydent stwierdził, że na początku trzeba 
będzie zdroworozsądkowo podchodzić do tego tematu, gdyż nie u wszystkich na pewno 
Tempo 30 budzi entuzjazm. 
W kwestii dymiących autobusów Pan B. Sobula powiedział, że stan taboru PKM Katowice 
nie jest idealny, a na stanie przedsiębiorstwa znajduje się obecnie jeszcze 35 Ikarusów, które 
są  na  mniej  ekologiczne,  ale  są  sukcesywnie  wycofywane  1-1,5  roku  powinny  zostać 
zastąpione nowymi wozami.

Radny  Maciej  Biskupski  nawiązując  do  wypowiedzi  radnego  Adama  Skowrona 
powiedział, że należy przeprowadzić naprawdę konkretną akcję promocyjną strefy Tempo 
30, aby mieszkańcy i przyjezdni dokładnie wiedzieli o co we wprowadzanej zmianie chodzi. 
Następnie Pan radny zapytał czy Wydział Transportu zajmuje się sprawami związanymi z 
polityka rowerową i wprowadzeniem systemu ITS oraz czy zostanie wprowadzony egzamin 
na taksówkarza, tak  jak tego oczekuje znaczna część środowiska katowickich taksówkarzy.

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula  odpowiedział, że wprowadzenie 
strefy Tempo 30 w okresie wakacyjnym to dobra decyzja, gdyż w tym okresie występuje 
znacznie mniejsze natężenie ruchu i zmiany na początku dotkną mniejszej grupy ludzi.

Odnosząc się do pytań Pan B. Sobula odpowiedział, że Wydział Transportu zajmuje 
się  polityka  rowerową  w  zakresie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  wytyczaniem  tras 
rowerowych, uczestniczenia w odbiorach prac wykonywanych na trasach stale współpracuje 
z  Wydziałem Sportu  i  Turystyki  oraz  Przedstawicielem Miasta  Katowice  ds.  Realizacji 
Polityki  Rowerowej  w  celu  utrzymywania  kontaktu  ze  środowiskiem  rowerzystów, 
natomiast w kwestii ITS Wydział Transportu będzie komórką widąca, lecz na zakres tego 
problemu konieczna będzie współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
Odnośnie egzaminu taksówkarskiego Pan B. Sonula stwierdził,  że na chwilę obecną nie 
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posiada wiedzy w tym temacie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk wobec braku dalszych pytań i uwag 
ze strony pozostałych radnych poddała pod głosowanie protokół z  Kontroli  działalności  
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Transportu w zakresie  
transportu drogowego bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 6 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 
0  głos  „wstrzym.”  protokół  pokontrolny  został  jednogłośnie  przyjęty  w  formie 
przedstawionej przez Panią Wiceprzewodniczącą. 

Punkt 6.

Kontrola  działalności  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  zadań  realizowanych  przez  
Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 
2) (Załącznik nr 3) (Załącznik nr 4) (Załącznik nr 5) (Załącznik nr 6) (Załącznik nr 7) (Załącznik nr 
8) (Załącznik nr 9) (Załącznik nr 10) (Załącznik nr 11)

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Pani  Barbara  Wnęk poinformowała  na  wstępie,  że 
informacja  dotycząca  omawianego  punktu  posiedzenia  została  dostarczona  wszystkim 
członkom Komisji i mieli oni okazje się z nią zapoznać, po czym poprosiła Pana radnego 
Macieja  Biskupskiego,  jako  członka  zespołu  kontrolnego  o  krótkie  wprowadzenie  do 
tematu.

Radny  Maciej  Biskupski  stwierdził,  że  zadania  realizowane  przez  Pełnomocnika 
Prezydenta  ds.  Ochrony Informacji  Niejawnych charakteryzują   się  swoją  specyfiką,  po 
czym dodał, że zespół kontrolny po zapoznaniu się z obszernym materiałem informacyjnym 
wraz  z  załącznikami   nie  wnosi  zastrzeżeń  do  sposobu  realizacji  zadań  przez  Pana 
Prezydenta w przedmiotowym zakresie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk wobec braku pytań i uwag ze strony 
pozostałych radnych poddała pod głosowanie protokół z  Kontroli działalności Prezydenta  
Miasta  w  zakresie  zadań  realizowanych  przez  Pełnomocnika  Prezydenta  ds.  Ochrony  
Informacji Niejawnych bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 6 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 
0  głos  „wstrzym.”  protokół  pokontrolny  został  jednogłośnie  przyjęty  w  formie 
przedstawionej przez Panią Wiceprzewodniczącą. 

Punkt 7.

Sprawy różne.

7.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z dnia 11 maja 2015 r. na działania p.o.  
Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.                  

Zespół kontrolny: Damian STĘPIEŃ, Maciej BISKUPSKI

„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie rozpatrzenia skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z dnia 11 maja 2015 r. 
na  działania  p.o.  Dyrektora  Śląskich  Technicznych  Zakładów  Naukowych,  w 
głosowaniu:  6  głosów „za“,  0  głosów „przeciw”,  0  głosów „wstrzym.”  jednogłośnie 
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pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  stanowiący  inicjatywę  uchwałodawczą 
Komisji Rewizyjnej.

7.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia  
skarg Pana B__ W__ na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy               
Komunalnych.                 

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  Rady  Miasta 
Katowice  w  części  organem  niewłaściwym  do  rozpatrzeni  przedmiotowej  skargi  oraz 
proponuje uznać za bezzasadne skargi w części dotyczącej niewłaściwych działań Dyrektora 
KCK związanych z zarządzaniem tą jednostka organizacyjną. 

„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie  rozpatrzenia  skarg Pana  B__  W__  na  działania Dyrektora Katowickich 
Cmentarzy Komunalnych, w głosowaniu: 6 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzym.”  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  stanowiący 
inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.

7.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani W__ W__ dnia 27 maja 2015 r. na działania Dyrektora Komunalnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Zespół kontrolny: Barbara WNĘK, Jacek PIWOWARCZUK

„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  W__  W__  dnia  27  maja  2015  r.  na  działania 
Dyrektora  Komunalnego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Katowicach,  w 
głosowaniu:  6  głosów „za“,  0  głosów „przeciw”,  0  głosów „wstrzym.”  jednogłośnie 
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  stanowiący  inicjatywę  uchwałodawczą 
Komisji Rewizyjnej.

7.4 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani K__ S__ z dnia 17 czerwca 2015 
r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  -  6  głosów  „za“,  powołała  zespół  kontrolny  do 
rozpatrzenia  skargi Pani  K__  S__  z  dnia  17  czerwca  2015  r.  na  Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  w składzie: Adam 
SKOWRON, Jacek PIWOWARCZUK

7.5 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana A__ O__ z dnia 9 lipca 2015 r. na 
działania Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  -  6  głosów  „za“,  powołała  zespół  kontrolny  do 
rozpatrzenia  skargi Pana  A__  O__  z  dnia  9  lipca  2015  r.  na  działania  Instytucji 
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów w składzie: Barbara WNĘK, Damian STĘPIEŃ

7.6 Pismo  ws.  skargi z  dnia  18.04.2015  r. na działania Straży  Miejskiej 
w Katowicach - do wiadomości Komisji.



projekt

Punkt 8. 

Wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji  Pani  Barbara Wnęk poinformowała,  że  na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 1.09.2015 r.  analizowane będą 
następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne:

1. Kontrola  działalności  Prezydenta  Miasta  w zakresie  zadań realizowanych przez Dom 
Dziecka „Tęcza” w Katowicach.

2. Kontrola  działalności  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  zadań  realizowanych  przez 
Koordynatora Projektów EBI i CEB. 

Radni,  członkowie Komisji  Rewizyjnej  jednogłośnie  – 6 głosów „za“ powołali  Zespoły 
Kontrolne w składzie:
Temat 1: Radni prowadzący: Dariusz ŁYCZKO, Maciej BISKUPSKI
Temat 2: Radni prowadzący: Adam SKOWRON, Patrycja GROLIK

Punkt 9. 

Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  wobec  braku  uwag  i  wniosków  stwierdziła  wyczerpanie 
porządku  posiedzenia  i  dziękując  radnym  za  aktywny  udział  w  posiedzeniu  Komisji, 
zamknęła je.
Na tym posiedzenie zakończono.                                                       
  
                                                                                                          Wiceprzewodnicząca 

                                                                                                  Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                            Barbara Wnęk
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