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BRM.0012.1.3.2015.ŁB 
 
Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 17.03.2015 r. 

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

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:30 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:00 

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

Radny nieobecny: 

Adam Skowron 

Goście obecni na posiedzeniu: 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula 
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański 
3. Pan Krzysztof Rogala - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy 

„Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum 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. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych 
przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" - 
Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic.  
Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Maciej BISKUPSKI  
 

Procesowania przedmiotowego punktu posiedzenia zostało przeniesione do punktu 5.5 
 



projekt 

2 
 

4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Wydział Inwestycji. 

Radni prowadzący: Adam SKOWRON, Damian STĘPIEŃ 
 

5. Sprawy różne: 

5.1 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani J__ M__ z dnia 3 stycznia 
2015 r.  na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach. 

5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana N__ W__ z dnia 9 lutego 2015 
r. na działalność Prezydenta Miasta Katowice.  

5.3 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana K__ O__ z dnia 25 lutego 
2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.   

5.4 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Bogucice - 
kierunek przyszłość" z dnia 3 marca 2015 r. na Prezydenta Miasta Katowice w 
związku z niepodjęciem skutecznych działań zwiększających frekwencję 
wyborczą.  

5.5 Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych 
przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-
Rynek" - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic.  

            Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Maciej BISKUPSKI 
 

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 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.02.2015 r., bez uwag. 
 
Punkt 3. 
  

Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych 
przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" - Biuro 
Projektu Przebudowy Centrum Katowic – temat przeniesiony do punktu 5.5 
 
Punkt 4. 
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Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Wydział Inwestycji. 

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 Pana radnego Damiana 
Stępnia, jako członka zespołu kontrolnego o krótkie wprowadzenie do tematu. 
 
Radny Damian Stępień poinformował, że przekazany materiał zawierał informacje o 
zadaniach zrealizowanych przez Wydział Inwestycji w 2014 roku z podziałem na wydatki 
majątkowe realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięc inwestycyjnych oraz wydatki 
majątkowe współfinasowane środkami pochodzącycmi z budżetu Unii Europejskiej. 
Wydatki majątkowe realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięc inwestycyjnych 
zostały rozbite na zadania własne gminy i zadania własne powiatu i ramach tych działań 
zrealizowane zostały 44 inwestycje na kwotę 139 022 971,35zł co stanowiło 83,75 % planu 
na rok 2014. 

Pan radny dodał, że jeśli chodzi o wydatki majątkowe współfinansowane z funduszy 
strukturalnych pochodzcych z budżetu Unii Europejskiej to zostały one równiez podzielone 
na zadania własne gminy i zadania własne powiatu. Plan na 2014 rok zakładał wydatki na 
poziomie 269 837 134 zł., po korekcie 362 985 709 zł., a wykonanie zostało zamknięte 
kwotą 347 963 669 zł. Plan na 2014 r. został wykonany w 95,86 %. 

Kontynuujac Pan D. Stępień poinformował, że w trakcie kontorli pojawiły się 
dodatkowe  pytania, na które odpowiedzi udzielił Pan Naczelnik A. Kochański, za co należy 
mu podziękować. Pan radny zapostulował także, aby w przyszłości, materiały w wersji 
elektronicznej, dostarczane do Biura Rady Miasta, zostały przesłane w formacie innym niż 
PDF, np. w formacie EXCEL. 
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański stwierdził, że są powody do 
zadowolenia, ponieważ wskaźniki wykonania przytoczone przez Pana radnego D. Stępnia 
są bliskie maksimum, a doświadczenie pokazuje, że chociażby ze względów proceduralnych 
nie jest możliwe osiagnięcie wykonania na poziomie wyższym niż dziewięćdziesiąt parę 
procent. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku pytań i uwag ze strony 
pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Prezydenta 
Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji bez zastrzeżeń. W 
głosowaniu: 6 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 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani J__ M__ z dnia 3 stycznia 2015 r.  
na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach. 
 



projekt 

4 
 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 6 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pani J__ M__ z dnia 3 stycznia 2015 r.  na 
działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
w składzie: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI 
 

5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana N__ W__ z dnia 9 lutego 2015 r. 
na działalność Prezydenta Miasta Katowice.  

 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 6 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pana N__ W__ z dnia 9 lutego 2015 r. na działalność Prezydenta 
Miasta Katowice w składzie: Patrycja GROLIK, Damian STĘPIEŃ 

 
5.3 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana K__ O__ z dnia 25 lutego 2015 r. 
na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.   
 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 6 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pana K__ O__ z dnia 25 lutego 2015 r. na bezczynność Prezydenta 
Miasta Katowice.  w składzie: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI 

 
5.4 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Bogucice - kierunek 
przyszłość" z dnia 3 marca 2015 r. na Prezydenta Miasta Katowice w związku 
z niepodjęciem skutecznych działań zwiększających frekwencję wyborczą.  

 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 6 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Bogucice - kierunek przyszłość" z dnia 3 marca 
2015 r. na Prezydenta Miasta Katowice w związku z niepodjęciem 
skutecznych działań zwiększających frekwencję wyborczą w składzie: Dariusz 
ŁYCZKO, Adam SKOWRON 
 

5.5 Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych 
przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" - 
Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic.  

 
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 Pana radnego Macieja 
Biskupskiego, jako członka zespołu kontrolnego o krótkie wprowadzenie do tematu. 
 
Radny Maciej Biskupski poinformował, że przedmiotowy materiał, do któego nie wnosi 
żadnych uwag, zawiera informacje na temat genezy powstania Biura Projektu Przebudowy 
Centrum Katowic oraz informacje o aktualnym stanie prowadzonych prac inwestycyjnych 
na obszarze strefy Rondo- Rynek. 
Pan radny dodał, że najważniejszą wydaje się być informacja o tym, że zakończenie 
realizacji inwestycji pn. „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice – przebudowa 
układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury 
technicznej w strefie Rondo-Rynek” planowane jest na 31 lipca 2015 r. 
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula poinformował, że najszybciej, bo 
juz na początku kwietnia, bedzie można zakończyc działania w obszarze ulic Młyńskiej, 
Pocztowej oraz tzw. Placu Kwiatowego.  
Następny wyodrębniony z całości obszar to ul. Śródmiejska i otoczenie Superjednostki, 
gdzie występują pewne problemy uzgodnieniowe z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową 
w związku z dosyć intensywną ingerencją wykonawców w jej tereny. 
Kolejny teren to otoczenie Teatru Śląskiego, gdzie zostały do wykonania stosunkowo 
nieduże prace wykończeniowe łącznie z instalacją oświetlenia eksponującą budynek teatru. 
Ostatnim etapem omawianej inwestycji będzie przebudowa koryta Rawy wraz z otoczeniem 
Pomnika Harcerzy Września. 
 
Radna Barbara Wnęk zapytała o obecny stopień wykonania planowanych prac w strefie 
Rondo-Rynek oraz czy na etapie planowania były brane pod uwagę koszty przyszłego 
utrzymania nowych obiektów czy też terenów zielonych? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula odpowiedział, że nowopowstajace 
powierzchnie będą utrzymywane w należytym porządku, odpowiadającemu standardowi 
materiałów z których zostały one wykonane, przy użyciu wysokiej jakości środków i 
odpowiednich urządzeń.  
 
Pan Krzysztof Rogala - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy 
„Rondo-Rynek” w uzupełnieniu poprzedniej wypowiedzi dodał, że wykonawca terenów 
zielonych ma obowiązek w okrsie 3 lat, w ramach gwarancji, utrzymywać je w należytym 
stanie. 
Odnośnie pierwszej częsci pytania Pani radnej Pan K. Rogala odpowiedział, że na chwilę 
obecną jest miesięczne opóźnienie spowodowane przebudową sieci teletechnicznej 
przekraczajacej Rawę. Dodał, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że Katowice są 
oplecione światłowoadami różnych instytucji i z tym sa największe problemy. 
 
Radny Jacek Piwowarczuk zapytał kiedy zostaną oddane do użytku pawilony kwiatowe? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula oznajmił, że w pierwszej 
kolejności do użytkowania oddany zostanie Plac Kwiatowy, a następnie budynki w 
administrowanie przejmie prawdopodobnie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Potem ogłoszony zostanie przetarg ograniczony na użytkowanie tych pawilonów. Prztarg 
zostanie ograniczony do podmiotów lub osób, które do tej pory handlowały na Rynku, a w 
wyniku prowadzonej przebudowy doświadczyły pewnych uciążliwości. Jeśli okaże się, że 
jakieś pawilony nie zostaną wynajęte w drodze tego przetargu to zostaną ogłoszone 
przetargi nieograniczone. 
 
Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że co prawda powstanie ładny plac z wieloma 
ławkami lecz istnieje ryzyko, że na tych ławkach będą leżec czy tez spać osoby bezdomne 
lub pijane co niekorzystnie wpłynie na estetykę tego miejsca. 
 
Pan Krzysztof Rogala - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy 
„Rondo-Rynek” poinformował, że ławki zamontowane na rynku zostały zaprojektowane w 
taki sposób, że na ich środku znajduje sie poręcz, która praktycznie uniemozliwia położenie 
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się na nich. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku dalszych pytań i uwag ze 
strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności 
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic 
bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 6 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” 
protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana 
Przewodniczącego.  
 
Punkt 6.  
 

Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan  Dariusz Łyczko poinformował, że na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.04.2015 r.  analizowane będą 
następujące tematy, do opracowania których powołane zostały zespoły kontrolne: 

1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział 
Budżetu Miasta.       

Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie – 6 głosów „za“ powołali Zespół 
Kontrolny w składzie: radna Barbara WNĘK oraz radny Dariusz ŁYCZKO 
 
Punkt 7.  
 
Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych uwag i wniosków zgłaszanych w 
przedmiotowym punkcie, stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia  i dziękując radnym 
za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je. 
Na tym posiedzenie zakończono.                                                        
   
                                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                  Komisji Rewizyjnej  

                                                                                                             Dariusz Łyczko 


