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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 23 listopada 2016r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:05 

Numery podjętych uchwał: XXXII/639/16 – XXXII/661/16 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Załącznik  nr 1 - Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

Sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem): 

Radni nieobecni: 

1/ Bartosz Wydra 

2/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracach Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym.  

10. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie proponowanych w nowym Prawie 

wodnym stawek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z pobieraniem 

wody do celów spożywczych oraz gospodarczych (DS-708/16). Skreślony. 

11. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  apelu Rady Miasta Katowice do 

Prezydenta miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice 

w organach związku komunalnego KZK GOP (DS-715/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz 

wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” (DS-711/16).   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie (DS-

713/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec 

(DS-714/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 

działających na terenie Miasta Katowice (DS-712/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych  

w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do zapewnienia prowadzenia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych 

do sektora finansów publicznych (DS-709/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu (DS-710/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji w 

latach 2015-17 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w 

Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 ( DS-716/16). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-717/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016, w tym 

o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-719/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie 

koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach 

Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-720/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy 

komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 

2017r. (DS-721/16).   

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS-722/16). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. (DS-723/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. (DS-

724/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w 

Katowicach, przyjętego uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 

19 grudnia 2005r. (DS-725/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w 

obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK 

„Murcki-Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz  

z jej dopływami (DS-726/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, 

warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (DS-735/16).  
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29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 

Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach (DS-732/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu pana J R z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (DS-737/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-738/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2016 rok (DS-733/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-734/16).  

33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

(DS-741/16). 

34. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani S G na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (DS-727/16), 

- Pani W W na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-728/16).  

35. Interpelacje radnych.  

36. Komunikaty  i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXII sesji 

Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Pana Prezydenta i Państwa Wiceprezydentów.  

Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów. 

Powitała przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego. 

Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała Pana  inspektora 

Pawła  Szeląga  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach.   

 

Przewodnicząca Rady powitała także Pana Jacka Kozakiewicza Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100567/Punkt%201%20sesji.asx
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Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXXII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: 

Krzysztof Pieczyński i Piotr Pietrasz. 

Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Krzysztof Pieczyński i Pan Piotr Pietrasz zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 17 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Marek Chmieliński  wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Pan Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby 

Lekarskiej w Katowicach poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej 

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 

oraz sposobu noszenia, postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia 26 

października br., na wniosek Jacka Kozakiewicza - reprezentującego samorząd 

Śląskiej Izby Lekarskiej - odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 

odznaczony zostaje Pan Józef Zawadzki. Pan Prezes przypomniał, że Pan Józef 

Zawadzki, wieloletni działacz samorządu terytorialnego, społecznik, szczególnie 

wrażliwy na problemy ludzi chorych, zagrożonych, potrzebujących opieki  

i pomocy, zwłaszcza dzieci, w życiu kieruje się mottem wyrażonym przez Jana 

Pawła II następującymi słowami: troska o dziecko jest pierwszym  

i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. 

 

Odznaczony Pan Radny Józef  Zawadzki podziękował za wyróżnienie.  

 
Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXI sesji Rady Miasta 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100569/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100348/sesja%20XXXII%20punkt%202.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100570/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100349/sesja%20XXXII%20punkt%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100571/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100571/Punkt%204%20sesji.asx


 

 

 

 

6 

Katowice z dnia  26 października 2016r. był wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady Miasta oraz na stronie BIP, w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXI  sesji Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 października 2016r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 5820 ze zm.), uwzględniając wniosek Pana Witolda Witkowicza 

Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta  

Katowice, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice zawnioskowała o zmianę 

w porządku obrad polegającą na skreśleniu punktu 10/ Rozpatrzenie 

projektu stanowiska w sprawie proponowanych w nowym Prawie wodnym 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z pobieraniem wody 

do celów spożywczych oraz gospodarczych (DS-708/16). Pan Witold 

Witkowicz wycofał ww. projekt w imieniu Klubu. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 5820 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice  zawnioskował o zmianę   

w  porządku obrad polegającą  na dopisaniu punktu 33a/ Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

(DS-741/16).  Prezydent dodał, że do projektu uchwały wprowadza także 

autopoprawkę.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

Prezydent Miasta Marcin Krupa  przedstawił informację Prezydenta Miasta  

z działalności między sesjami w okresie od 25 października do 21 listopada 

2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100350/sesja%20XXXII%20punkt%204.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100573/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100351/sesja%20XXXII%20punkt%205.1.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100352/sesja%20XXXII%20punkt%205.2.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100574/Punkt%206%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna poinformowała, że złożony został na 

jej ręce wniosek w imieniu związków zawodowych i pracowników Szpitala 

Murcki Sp. z o.o. z prośbą o zabranie głosu na sesji w omawianym obecnie 

punkcie. Prowadząca obrady stwierdziła, że jest to punkt zastrzeżony  dla Pana 

Prezydenta  i zapytania mogą wnieść tu  jedynie Państwo Radni. Porządek obrad 

sesji nie przewiduje  punktu dot. Szpitala Murcki.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że jest zdziwiony interpretacją,  

iż gospodarzem tego punktu jest Prezydent. Od początku do końca sesji, jej 

gospodarzem jest Pani Przewodnicząca i Rada Miasta. Radny zapytał czy Pan 

Prezydent podjął jakiekolwiek działania w sprawie Szpitala Murcki.  

W przeciągu ostatniego roku, jako Rada Miasta, nie podjęliśmy bowiem decyzji  

o dokapitalizowanie tej spółki, w przeciwieństwie do innej często 

dokapitalizowanej spółki. Tymczasem Szpital Murcki realizuje zadania 

publiczne, z których korzystają wszyscy mieszkańcy,.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że podczas jednej z komisji Rady Miasta 

jest corocznie - dwukrotnie omawiana sytuacja finansowa, sposób działania  

i zakres działania  spółek, w których miasto posiada udziały. Prezydent 

przyznał, że sytuacja Szpitala Murcki jest skomplikowana. Także zapowiadane 

zmiany w sposobie finansowania służby zdrowia rodzą wiele pytań  

o przyszłość. Miasto podjęło próbę pozyskania inwestora na współrealizację  

i prowadzenie szpitala. W tym celu został ogłoszony przetarg. Niestety żadna  

z firm nie zgłosiła się do niego. Szpital wymaga ogromnych nakładów 

finansowych w celu spełnienia wymaganych obecnie standardów. Ażeby móc 

prowadzić statutową działalność w tym podmiocie konieczne są zatem ogromne 

nakłady i nie ma pewności, że pozwolą one na zapewnienie samodzielności, 

czyli funkcjonowania szpitala bez konieczności generowania długu. Obecnie 

coroczny dług placówki wynosi trzy miliony złotych. Pod koniec bieżącego 

roku będzie on wynosił już prawie dziewięć milionów złotych. Są to środki, 

które miasto będzie musiało pokryć. Zgodnie z przewidywanymi zmianami, 

będzie to szpital miejski, a więc jego referencyjność będzie się kształtować na 

pierwszym poziomie. Nie będzie można już finansować z dzisiejszych 

kontraktów tych wszystkich działań, które są obecnie prowadzone w szpitalu. 

Jeżeli dzisiaj kontrakt jest na poziomie czternastu mln zł.  plus środki  

z nadwykonań, czyli w sumie dwadzieścia jeden mln zł., to w najbliższym 

czasie kontrakt prawdopodobnie spadnie do ośmiu mln zł.  Miasto robi 

wszystko, aby ten szpital nadal funkcjonował. Jeden z podmiotów jest 

zainteresowany przejęciem szpitala. Wydaje się, że wspólnie zaproponowany 

model może być dobry dla przyszłości placówki. Prawdopodobnie jednak będzie 

musiała nastąpić zmiana specjalności. Dzisiaj jest zbyt wcześnie aby  mówić o 

szczegółach.  
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Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

Radna Małgorzata Smoleń zapytała czy miasto wydało zalecenie  

o przedstawienie planu naprawczego Szpitala w Murckach. Zapytała także czy 

dług w wysokości 3 mln zł., to są zobowiązania wymagalne, kredyt, czy ujemny 

wynik, powyżej kosztów amortyzacji, czy też w wysokość amortyzacji.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest to ujemny wynik, powyżej kosztów 

amortyzacji. 

Radna Małgorzata Smoleń uzupełniła, że jest to więc kwota, którą miasto 

będzie musiało uzupełnić w celu prowadzenia działalności.  Radna zapytała czy 

dyrekcja szpitala została zobowiązana do tego, aby liczyć koszty na każdym 

oddziale i na każdej poradni, gdyż jest to bardzo dobre rozwiązanie w 

przypadku służby zdrowia.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że miasto nie postawiło prezesowi 

szpitala zadania pod nazwą przygotowanie planu naprawczego szpitala. Było to 

działanie celowe, gdyż został przygotowywany proces pozyskania inwestora, 

który by przejął 50 % akcji plus jedną. Miało by to spowodować, że stałby się 

on głównym udziałowcem szpitala. Dzięki temu zwiększylibyśmy kapitał 

placówki, czyli uzyskalibyśmy możliwości pozyskania kredytu na ewentualną 

realizację przedsięwzięć koniecznych do uzyskania wymaganego standardu 

usług. Miasto zakładało zabezpieczenie obecnej działalności szpitala oraz 

zatrudnienia pracowników, tak aby nie było widocznej różnicy w jego 

funkcjonowaniu w stosunku do dzisiaj. To niestety się nie udało. Obecnie 

szukamy innego rozwiązania, Chcemy zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala  

i pracę dla pracowników w nim zatrudnionych.  

Radna Małgorzata Smoleń zapytała o przyszłe plany inwestycyjne. Jakie będą 

nakłady konieczne do wydatkowania, przy założeniu pozyskania nowego 

inwestora.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto chciało aby nowy inwestor 

wszedł do szpitala z określonym nakładem  pieniężnym. Czyli dwadzieścia 

milionów złotych jako wartość szpitala plus kolejne dwadzieścia milionów 

złotych od nowego inwestora i jeden procent udziałów, przy czym w ramach 

tych pieniędzy realizowano by  remonty i konieczne inwestycje. Zwiększyło by 

to kapitał szpitala do czterdziestu milionów złotych i wówczas bylibyśmy  

w stanie zaciągnąć kredyt na dalsze inwestycje i dostosowanie szpitala do 

warunków standaryzacji szpitali w Polsce. Miasto pozostawiało wolną rękę 

przyszłemu inwestorowi co do dalszej funkcji szpitala.  

Radna Małgorzata Smoleń zapytała dlaczego więc nie zgłosił się żaden 

inwestor strategiczny. Czy miasto wyciągnęło z tego wnioski.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto chciało zbyt mocno 

zabezpieczyć swoje żądania w stosunku do przyszłego inwestora. 

Proponowaliśmy aby w pierwszym okresie funkcjonowania, miasto miało  

większość w radzie nadzorczej. To nie podobało się ewentualnemu inwestorowi. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100575/Punkt%207%20sesji.asx
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Niektórzy oferenci chcieli tylko pozyskać kontrakt, bo w owym czasie był to 

„łakomy kąsek”.   

 

Radny Marek Nowara zapytał kiedy planowane jest zakończenie remontu ul. 

Kijowskiej. Ponadto zapytał o planowane poszerzenie ul. Wodospady do ul. 

Kłodnickiej. Dlaczego zrezygnowano z pierwotnej koncepcji, tzn. połączenia 

poprzez ul. Hetmańską i kiedy zadecydowano o zmianie tej koncepcji. Kolejno 

zapytał o zegar na budynku Urzędu Miasta na Rynku. Mistrzostwa się 

skończyły, więc zegar niczego nie odlicza. Można go ściągnąć. Poza tym, 

Radny zapytał o wycinkę drzew w centrum miasta, konkretnie przy ul. 

Skłodowskiej. Jaka jest przyczyna tej wycinki.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie remontu ul. Kijowskiej. Ponadto wyjaśnił, że poszerzenie ul. 

Wodospady do ul. Kłodnickiej było przedmiotem dyskusji zespołu niezależnych 

specjalistów  w trakcie miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

którzy wskazali takie właśnie rozwiązanie ze względu na funkcjonalność 

obszaru Subcentrum Południe, które wynika z zapisów Studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego miasta.  Jest to więc dopiero projekt planu. 

Sprawa nie jest w żaden sposób przesądzona. Plan dopiero zostanie wyłożony 

do publicznego wglądu. Sprawa jest więc w fazie bardzo wstępnej. Zegar na 

Rynku został przejęty przez miasto i będzie wykorzystany do przyszłych 

wydarzeń sportowych, m.in. w piłce siatkowej. Nie będzie demontowany. Co do 

wycinki drzew, trzeba będzie zmienić procedurę działań, gdyż powstała duża 

dezinformacja w tym zakresie. Wszystkie wycinane drzewa  są wnikliwie 

analizowane pod względem ich stanu zdrowotnego. Będą w ich miejscu 

nasadzane dorodne drzewa, kilkuletnie. Jest to więc forma wymiany zieleni  

w mieście. Co 60 lat powinna następować taka wymiana.  

 

Radny Tomasz Maśnica poprosił Pana Prezydenta o apel do PKP w celu 

przyspieszenia działań zmierzających do budowy zejść dla osób 

niepełnosprawnych i matek z wózkami. Wyremontowany dworzec PKP  

w Ligocie takiej infrastruktury nie posiada. Jedyne co PKP proponuje to 

zwrócenie się do pracowników ochrony o pomoc.  Dworzec w Piotrowicach 

także nie posiada takiej infrastruktury. Tymczasem te dwie dzielnice posiadają 

na swoim terenie duże centra medyczne.  

Ponadto Radny zapytał o schody łączące ul. Kłodnicką z ul. Hetmańską. Są one 

w bardzo złym stanie.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie schodów. Wyjaśnił, że w sprawie PKP podejmie działania. Być może 

przy realizacji centrum przesiadkowego planowanego  

w Ligocie uda się ten problem rozwiązać.  
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Radna Barbara Wnęk poruszyła temat kontroli Instytucji Kultury „Miasto 

Ogrodów”. „Działalność Komisji Rewizyjnej jest fikcyjna, nie spełnia ona 

funkcji kontrolnej, wiele wniosków Radnej zgłoszonych na tej komisji nie 

zostało uwzględnionych. Kontrola wielu instytucji, m.in. Urzędu Zamówień 

Publicznych potwierdza, iż w tej instytucji źle się dzieje”. Rzecznik Dyscypliny 

Finansów Publicznych również komunikował pewne sprawy do zbadania. 

Stowarzyszenie „Bona fides” także wskazuje pewne niepokojące działania w tej 

instytucji. W ramach Komisji Rewizyjnej  było już wiele zaleceń pokontrolnych 

dla tej placówki, co do poprawienie jej działania. Sytuacja nie poprawia się 

pomimo tego, że ciągle mówi się o tym „co tam się dzieje”. „Publiczne środki są 

lekką ręką wydawane”. W związku z ostatnią kontrolą Urzędu Zamówień 

Publicznych i wykazanymi nieprawidłowościami, Radna zwróciła się do Pana 

Prezydenta z zapytaniem jakie konsekwencje służbowe podjął w stosunku do 

dyrektora tej instytucji.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie było w tej instytucji żadnej 

zewnętrznej kontroli.  Prezydent zlecił kontrolę Wydziałowi Audytu i Kontroli 

Urzędu Miasta. Nie wykazała ona znaczących uchybień, jak chociażby te, które 

podnosi Pani Radna. Trudno jest wpływać na Komisję Rewizyjną, która jest 

ciałem kolegialnym i decyduje większością głosów. Co do kontroli Urzędu 

Zamówień Publicznych, to taka kontrola nie została przeprowadzona. Zostały 

jedynie przeanalizowane dokumenty, o które ten Urząd poprosił.  Nikt nie 

przeprowadzał kontroli wewnątrz jednostki. Prezydent zwrócił uwagę  natomiast 

na wiele realizacji, których Instytucja Kultury „Miasto Ogrodów” dokonała. Jest 

to m.in. tytuł „kreatywnego miasta UNESCO w dziedzinie muzyki” dla 

Katowic,  WOMEX World Music Expo - prestiżowe Targi Muzyki Świata, 

planowane  w październiku 2017, o które walczyło wiele miast z całego świata.  

Z punktu widzenia promocji miasta są to wydarzenia bardzo istotne. Prezydent 

dodał, że jeżeli zarzuty w stosunku do instytucji się potwierdzą, to Prezydent 

wyciągnie konsekwencje.  

  

Radna Barbara Wnęk zapytała jaką ta kreatywność ma cenę. Sukcesy są 

ciekawe, ale to nie zwalnia dyrektora instytucji z przestrzegania prawa. Są to 

środki publiczne. „Czy nie  niepokoi Pana Prezydenta, że od 2001r. jest tak 

wiele uwag zgłaszanych pod adresem funkcjonowania tej placówki”.   

 

Radny Adam Skowron zwrócił się z prośbą o nasadzenia drzew przy ul. 

Poniatowskiego. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się rozeznać sprawę i udzielić 

odpowiedzi.  

 

Radny Aleksander Uszok ponownie poruszył sprawę Parku Wantuły  

w Kostuchnie. Koszty odrolnienia to obecnie 90 tys. zł. płatne w dziesięciu 
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ratach w ciągu dziesięciu lat. Przypomniał, że na ten park już wydaliśmy  jako 

miasto około 200 tys. zł. Suma całej inwestycji to koszt pomiędzy dwa - trzy 

mln zł.  Radny poprosił o doprecyzowanie w jakiej perspektywie czasowej 

chcemy ten temat kontynuować.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć 

na to pytanie. Hamulcowym były koszty odrolnienia terenów, obecnie 

możliwości inwestycyjne rozłożone w latach. 

 

Radny Tomasz Maśnica nawiązał do sprawy przedłużenia ul. Wodospadów. 

Istnieje duża ilość podpisów zebranych w tej kwestii, nie akceptujących 

ingerencji w prywatne działki wzdłuż ulicy Wodospadów. Czy w tej sprawie 

były prowadzone konsultacje z mieszkańcami, skoro przedstawiono co najmniej 

dwie koncepcje rozwiązania. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił ponownie, że sprawa jest na bardzo 

wstępnym etapie postępowania. Dyskusja zespołu niezależnych specjalistów   

w trakcie miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej odbyła się trzy, 

cztery lata temu. Temat wraca, gdyż projekt planu jest przygotowywany. Będzie 

możliwość podjęcia różnych decyzji. Prezydent przypomniał, że zapis w planie 

nie determinuje realizacji zadania. Plan zostanie wyłożony do publicznego 

wglądu zgodnie z procedurą.  

 

Radny Tomasz Rokicki zapytał o siłownię na Os. Sportowym w Szopienicach, 

która jest zamknięta od września br. Czy wiadomo kiedy będzie ona 

udostępniona mieszkańcom.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Nie 

stoi nic na przeszkodzi, aby tę siłownię uruchomić dla mieszkańców. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o: 

1/ oświetlenie świąteczne dla Dębu i Załęża. Czy będzie zamontowane,  

2/ basen w Zespole Szkół Plastycznych na Os. Tysiąclecia nie jest dostępny dla 

mieszkańców,  

3/ brak oświetlenia przy ul. Wiśniowej pod przejazdem kolejowym, 

4/  niedoróbki i usterki na Rynku w Katowicach. Brakuje kostek brukowych, 

uszkodzone są granitowe płyty. Czy miasto powoła oficera porządkowego, 

skoro służby miejskie nie dają sobie rady, 

5/ w projekcie budżetu na 2017r. bardzo dobrze przedstawiony jest podział 

budżetu obywatelskiego i inwestycje z tym związane w dzielnicach. Trudno jest 

natomiast wyczytać z niego inwestycje miasta i podległych mu jednostek 

budżetowych w ramach dzielnic. Radny znalazł np. wzmiankę na temat nowej 

drogi do Pogotowia Ratunkowego na Os. Tysiąclecia. Zapytał czy można by to 

przygotować w takiej formie jak budżet obywatelski.  
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Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie na 

pytania 1-3. Co do budżetu obywatelskiego, to jest on zapisany w budżecie 

miasta, ponieważ to z innych działów budżetu miasta należy go pozyskać. Sens 

tego budżetu jest taki, że to mieszkańcy decydują o realizacji określonej 

inwestycji w pierwszej kolejności.  Co do oficera porządkowego 

sprawdzającego niedoróbki na Rynku w Katowicach, Prezydent stwierdził, że 

nie mamy się czego wstydzić, w stosunku do innych miast europejskich, które 

odwiedza. Oczywiście najważniejszym elementem wykonawczym jest 

przestrzeganie należytej realizacji inwestycji. W sprawie basenu w Zespole 

Szkól Plastycznych wyjaśnił, że nie było zainteresowania korzystaniem z tego 

obiektu. Co do oświetlenia świątecznego, to poza dzielnicami, wizytówką 

miasta w tym zakresie jest centrum.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o dwie sprawy:  

1/ plan remontu parku w Murckach, który nie znalazł się w planie budżetu na 

przyszły rok, 

2/ reaktywację lodowiska w tym parku.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że analizujemy celowość wykorzystania 

pozyskanego na terenie parku budynku. Miasto zastanawia się nad 

przeznaczeniem go na cele domu kultury, bądź dla wykorzystania go przez 

drużyny sportowe. Przebudowa parku będzie prowadzona zgodnie z założeniami 

i dyskusją prowadzoną w tym zakresie. Czy będzie tam zorganizowane 

lodowisko, na razie jeszcze nie wiadomo.  

 

Radny Józef Zawadzki w związku z przyjazdem Pana Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy pod pomnik poległych górników pod Kopalnią „Wujek” w związku z 35 

rocznicą pacyfikacji KWK „Wujek”, zwrócił się z prośbą o oświetlenie 

świąteczne ulic Gallusa i W Pola. Ponadto Radny zwrócił się z prośbą  

o podwyżki dla pracowników UM, gdyż w innych miastach więcej się zarabia 

niż w Katowicach.   

Prezydent Marcin Krupa w sprawie wynagrodzeń wyjaśnił, że najniższe 

wynagrodzenie regulują przepisy i Urząd Miasta także musi się do nich 

stosować. W sprawie obchodów rocznicowych pod KWK „Wujek”, to 

Prezydent stwierdził, że miasto współfinansuje te obchody. 35. lecie pacyfikacji 

będzie więc godnie obchodzone.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski zaapelował, żeby zaufać mieszkańcom  

i podobnie jak w Tychach, czy w Dąbrowie Górniczej zaoferować aplikację, 

dzięki której można zgłaszać takie usterki, jak chociażby wspomniane  przez 

Radnego Piwowarczuka na Rynku. U nas podobne urządzenie funkcjonuje już 

od sześciu lat i jego oddziaływanie jest takie, że mniej niż jedno zgłoszenie  

odnotowywane jest dziennie. Uruchomienie wspomnianej aplikacji mogło by to 
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usprawnić na tyle, że mieszkańcy włączyli by się w to co się dzieje na co dzień  

w zakresie  infrastruktury w mieście. 

 

Radny Michał Luty odniósł się do słów Pana Radnego Godlewskiego. „Pan 

zawsze na te Katowice narzeka.  Pokazuje Pan tyle innych, wspaniałych miast. 

Współczuję Panu, że wybrał Pan do mieszkania Katowice, a nie któreś z tych 

wspaniałych, innych  miast”.  

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna zauważyła, że bardzo licznie na 

dzisiejszą sesje przybyli pracownicy Szpitala Murcki. Wszyscy Radni otrzymali 

pisemną informacje o ich niepokojach. Mamy w Katowicach liczne szpitale. Są 

to podmioty  prywatne, państwowe i samorządowe. Mieliśmy trzy szpitale 

miejskie. Najważniejsze jest aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do lecznictwa 

zamkniętego. Przekształcono już z zasobu miasta dwa szpitale: Szpital Zakonu 

Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach i Szpital im. św. Elżbiety. 

Mają one miejski poziom referencyjności, zabezpieczają potrzeby mieszkańców. 

Szpital Murcki jest typowym szpitalem miejskim. Czy dalsze kroki 

przekształcania tej placówki zagwarantują, że będzie to szpital, który  w 

zakresie  usług zapewni ciągłość i dostępność dla mieszkańców. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto chce zagwarantować dalszą 

pracę pracownikom szpitala. W Katowicach mamy ponad 3,5 tys. łóżek 

szpitalnych. Obecnie Prezydent nie może zapewnić, że w Szpitalu Murcki będą 

realizowane wszystkie dotychczasowe usługi szpitalne w obecnej ilości łóżek. 

Może jednak zapewnić, że ludzie, którzy tam pracują i chorzy korzystający  

z tego szpitala będą mogli pracować i korzystać z innych szpitali na terenie 

miasta Katowice. Planuje się docelowo zwiększenie ilości łóżek. Cały blok 

operacyjny wymaga modernizacji.  Powstaje pytanie, czy będzie to miało sens 

po podjęciu nowych przepisów w zakresie finansowania służby zdrowia. Dziś 

trudno mówić o szczegółach. Rozpisany przetarg nie powiódł się, gdyż miasto 

postawiło zbyt wygórowane wymagania. Potencjalny inwestor nie chce 

inwestować, aby  następnie być mniejszościowym udziałowcem, a na to, aby był 

większościowym nie pozwalają nam obecne przepisy prawa.  

  

Punkt 8 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

Pan Arnold Langer Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice  
przedstawił informację. 

Wspomniał o prowadzonej obecnie akcji „Krew młoda życia doda”. Młodzi 

ludzie oddają w jej ramach krew w okresie dnia Mikołaja.  

„Katolaw” to kolejna zainicjowana przez Młodzieżową Radę Miasta Katowice 

akcja organizowana wraz z Fundacją „Lepszy Świat”,  polegająca na 

organizowaniu spotkań z młodzieżą dotyczących prawa.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100576/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100576/Punkt%208%20sesji.asx
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Przewodniczący MRMK poinformował, że brał udział w Ogólnopolskim 

Kongresie Młodzieżowych Rad Miast, który odbył się 18 października br.  

w Sejmie RP w Warszawie.   

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 
W okresie od 25 października 2016 roku  do 22 listopada 2016 roku odbyła się 

sesja Rady Miasta Katowice oraz 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. 
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w wydarzeniach: 

26 października 2016 roku  w  Koncercie Galowym z okazji Dni Papieskich  

w Akademii Muzycznej w Katowicach; 

4 listopada 2016 roku w  posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w Przyrowie; 

11 listopada 2016 roku w  uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości –  

w Mszy Św. za Ojczyznę i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego; 

12 listopada 2016 roku w  Koncercie w NOSPR-ze z okazji Dnia Niepodległości – 

śpiewanie pieśni patriotycznych; 

15 listopada 2016 roku w losowaniu drużyn na Mistrzostwa Europy w siatkówce 

w Krakowie; 

17 listopada 2016 roku w zakończeniu inwestycji przy ul. Pułaskiego  

w Katowicach; 

19-22 listopada 2016 roku w delegacji Miasta Katowice w Kolonii (Niemcy)  

w ramach obchodów 25-lecia współpracy miast partnerskich Katowic i Kolonii 

wraz z Wiceprzewodniczącą  Rady Panią  Krystyną  Panek  

i Wiceprzewodniczącym Rady Panem Markiem Chmielińskim. 
 

Radna Barbara Wnęk zapytała jaki był koszt „wycieczki Pani 

Przewodniczącej” do Kolonii w dniach 19-22 listopada 2016 roku. Czy tę 

„wycieczkę sfinansowało miasto ze środków publicznych,  czy  Państwo  

z własnych środków”. Kiedy jakiś czas temu Radna Wnęk zapytała Panią 

Przewodniczącą czy Państwo Radni będą uczestniczyć w tym wyjeździe, 

Przewodnicząca Rady zaprzeczyła.  
 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, ze jedyny koszt poniesiony przez miasto 

Katowice to przelot. Lot odbywał się tanimi liniami lotniczymi. Pozostałe 

koszty poniosło miasto Kolonia. Dodała, że zaproszenie było imienne dla 

Przewodniczącej Rady i dla Wiceprzewodniczących Rady.   
 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że „Pani Przewodnicząca blokuje przepływ 

informacji do Radnych gdy dostajemy zaproszenia od miast partnerskich. Nikt  

z nas nie otrzymał informacji o tym wyjeździe. Podobnie z zaproszeniami 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100577/Punkt%209%20sesji.asx
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mieszkańców, ze szkół, przedszkoli, gdy chcemy uczestniczyć w życiu miasta, 

to czy Pani Przewodnicząca także blokuje przepływ informacji do Radnych”. 

 

Przewodnicząca Rady zaprzeczyła jakoby cokolwiek blokowała. Zaproszenia 

były imienne. Radni otrzymują informacje i mają do nich dostęp.  

 

Radna Barbara Wnęk zauważyła, że adresatami byli Radni.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po uzgodnieniach z miastem Kolonią 

ustalono, że zaproszenia będą imienne i skierowane zostaną do Prezydium Rady. 

Dodała, że „każdy umie czytać, ale należy  czytać ze zrozumieniem”. Wszystkie 

informacje są do Państwa przekazywane. „Proszę używać argumentów 

prawdziwych, a nie populistycznych”.  
 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie proponowanych  

w nowym Prawie wodnym stawek opłat za korzystanie ze środowiska  

w związku z pobieraniem wody do celów spożywczych oraz gospodarczych.  

Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  apelu Rady Miasta 

Katowice do Prezydenta miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli 

miasta Katowice w organach związku komunalnego KZK GOP. <zapis 

AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

stanowiska jako druk sesyjny nr DS-715/16. 

Projekt stanowiska stanowi inicjatywę uchwałodawczą grupy siedmiu radnych.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski przedstawił projekt apelu. KZK GOP obchodzi 

25.lecie swojego funkcjonowania. Od tego czasu zmieniły się oczekiwania 

mieszkańców. Potrzebna jest publiczna debata o podnoszeniu usług transportu 

publicznego. W wielu miastach toczy się dyskusja, o tym, że może nie 

podnosilibyśmy składki. Jest to szczególnie niekorzystne dla Katowic. Ponad 90 

mln zł miasto wydatkuje rocznie na funkcjonowanie KZK GOP. Intencją apelu 

jest aby głos naszych przedstawicieli był lepiej usłyszany i był głosem całej 

Rady Miasta. Pytaniem pozostaje jak poprawiać transport publiczny, a nie 

szukać na nim pozornych oszczędności.  

Radny poinformował, że inicjatorzy apelu przyjmują uwagę Pana Prezydenta co 

do zmiany tytułu. Tytuł projektu po autopoprawce będzie brzmiał: „Apel Rady 

Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych 

przedstawicieli miasta Katowice w organach związku komunalnego KZK 

GOP”. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100579/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100580/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100580/Punkt%2011%20sesji.asx
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Radny Witold Witkowicz jako potwierdzenie zgody inicjatorów apelu na 

zmianę jego tytułu, złożył w tym zakresie autopoprawkę  na piśmie.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Prezydent Miasta Katowice  pismem 

z dnia 14.11.2016r. przedstawił opinię w sprawie apelu. Została ona 

zamieszczona na stronach BIP i doręczona Państwu Radny. Komisja 

Infrastruktury i Środowiska nie wydała pozytywniej opinii do przedłożonego 

projektu stanowiska. Jednocześnie po zapoznaniu się z ww. opinią Pana 

Prezydenta grupa inicjatywna zgodziła się aby tytuł projektu brzmiał: „Apel 

Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych 

przedstawicieli miasta Katowice w organach związku komunalnego KZK 

GOP”. 

 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa odwołał się do swojej opinii, 

wyrażonej pismem z dnia 14.11.2016r., w którym przedstawił  stanowisko  

w przedmiotowej sprawie.  

KZK GOP odpowiedzialny jest za transport publiczny. Propozycji lepszego 

działania  jest w tym związku wiele, jednak wszystko zależy od konsensusu 

wszystkich zgromadzonych w nim gmin. Utworzenie Metropolii Górnośląskiej 

spowoduje to, że  usługi transportowe trafią najprawdopodobniej do tego 

właśnie organu. Realizacja zadań wynikająca z realizacji zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych a więc budowy centów przesiadkowych także wymusi 

nowe rozwiązania.  

 

Przewodniczący Zarządu KZK GOP Pan Roman Urbańczyk zaprzeczył, że 

KZK GOP  jest najdroższy w kraju, co sugerują niektóre gazety. Za tak 

krytykowaną Śląską Kartę Usług Publicznych, przyznano na Kongresie 

Przedsiębiorczości  Polskiej w Lublinie nagrodę. Za jej zakres, zasięg, sposób 

prowadzenia i za jej innowacyjność. Karta nie jest przestarzała, jest może 

uciążliwa, gdyż jest kartą bankową i z tego powodu ma wymagane taką kartą 

obostrzenia. Na bieżąco KZK GOP stara się rozstrzygać składane reklamacje, 

które w skali ilości przewozów, czy ilości klientów nie są duże, choć w liczbach 

bezwzględnych jest to 5 tys. reklamacji w ostatnim półroczu.  Należy to jednak 

odnieść do miliona przewozów w danym dniu i ilości pasażerów - 200-300 tys. 

każdego dnia. Wówczas  statystyka jawi się inaczej. W przyszłych latach dane  

z karty będą podstawą rozliczeń KZK GOP. Wiąże się to z pewnymi 

utrudnieniami, gdyż kartę należy odbić przy wejściu i wyjściu. Reklamacje tego 

jednak rzadko dotyczą. Częściej niemożliwości skorzystania z bonifikaty przy 

zakupie biletu. Zgłoszone postulaty, zawarte w apelu są słuszne. 

Przeprowadzenie niezależnego badania satysfakcji klientów transportu i ich 

oczekiwań w tym zakresie zostało wykonane przy planie transportowym trzy, 

cztery lata temu. Badania te oczywiście należy ponawiać. Ważne jednak aby 
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były one niezależne. Ludzie oczekują częstszego transportu, większej ilości 

kursów. To nie cena biletów stanowi problem. Zależy ona od przejechanych 

kilometrów, KZK GOP płaci przewoźnikom od kilometrów, gminy 

stowarzyszone w KZK GOP także. Taryfa odległościowa proponowana  

w postaci karty ŚKUP wydaje się  więc właściwa. Katowiccy przedstawiciele są 

uważnie słuchani na posiedzeniach Zgromadzenia, często to oni rozstrzygają 

ostatecznie spory. Niektóre gminy są bardzo biedne i dla nich odprowadzane 

składki są naprawdę dużym obciążeniem.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że nie ma sporu w tym, że 

potrzebujemy lepszej komunikacji. Skoro ŚKUP jest dobry, być może jest 

kłopot z pijarem. Musimy się tej karty wszyscy nauczyć. Radny stwierdził, że 

całkowicie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Pana Prezydenta. 

Najważniejsze jest zadowolenie klienta, gdyż niezadowolony „idzie do swojego 

samochodu, często starego”. W większości firm co roku bada się zadowolenie 

klienta. Wspieramy działania miasta, aby nasz głos był jeszcze bardziej 

słyszalny. 

 

Prezydent Marcin Krupa zapewnił, że takie dyskusje odbywają się w dwóch 

gremiach: w KZK GOP, gdzie przedstawiciele gmin wchodzących w skład 

Związku analizują różne propozycje i pomysły oraz w Górnośląskim Związku 

Metropolitalnym, w którym pracuje się nad reorganizacją tego transportu. 

Pracujemy nad integracją różnych środków transportu, tak, by wykorzystać je  

w sposób optymalny. Jest to proces otwarty i wraz ze wzrostem dostępności do 

nowych technologii będziemy je wprowadzać. W oparciu o środki unijne,  

wymieniamy tabor, co ma zachęcać mieszkańców do podróży środkami 

komunikacji publicznej. Także Marszałek Województwa Śląskiego jest bardzo 

przychylny współpracy w ramach transportu, w tym w ramach kolei śląskich. 

Siłą aglomeracji jest połączenie miast, a nie ich izolowanie się przede 

wszystkim  w zakresie transportu. GZM jest odpowiedzialny za przygotowanie 

przyszłej metropolitalnej komunikacji.  

 

Radny Tomasz Maśnica przypomniał jak wiele lat temu jeździliśmy 

zatłoczonymi środkami transportu. Czasy się zmieniły, ludzie jeżdżą 

samochodami. Nadszedł czas, aby przechylić tę szale ponownie w stronę 

komunikacji publicznej, rozładowując w ten sposób tzw. „korki”. Najlepszym 

rozwiązaniem jest rozpoczęcie takiego procesu od najmłodszych, dzieci  

i młodzieży. Może należałoby przeanalizować dla nich bezpłatną możliwość 

podróży. Byłoby to prospołeczne i proekologiczne.  
 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że pracujemy nad tym. Jednak 

funkcjonowanie w Związku wywołuje pewne konsekwencje. Bezpłatne 
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przewozy nie oznaczają bezpłatnego transportu. Ktoś te koszty będzie musiał 

ponieść. Będzie to więc zapłacone ze składek dotacyjnych dla KZK GOP. Nie 

możemy wprowadzać takiego rozwiązania dla biedniejszych od Katowic gmin. 

Pracujemy natomiast nad możliwością wykupu od poszczególnych gmin – 

odpowiednich zniżek dla swoich mieszkańców. Nie wszystkie miasta stać na 

takie rozwiązania. Transport nie może być darmowy, można jednak pracować 

nad ww. zniżkami, które dają możliwość tańszego korzystania z publicznego 

transportu.  

Radny Maciej Biskupski położył nacisk na preferencje dotyczące zniżek dla 

rodzin np. trzy +. Jest to kierunek, który należy wspierać. Planowana Metropolia 

Silesia być może pozwoli na wypracowanie nowej formuły funkcjonowania 

transportu publicznego w ramach aglomeracji. Zapytał jaką formułę będzie 

miało KZK GOP w ramach tej Metropolii. To nowe wyzwanie stanowi  także 

szansę dla kolei śląskich, czyli jest to także apel  skierowany do Marszałka 

Województwa Śląskiego.  Radny poinformował, że z powodu dużego 

zainteresowania miasta tym obszarem funkcjonowania, jest poparcie dla 

propozycji powołania Komisji Transportu w ramach Rady Miasta Katowice. 

Tam będziemy mieli możliwość dyskusji na temat wyzwań, problemów oraz 

propozycjach usprawniania transportu miejskiego, jak również o jego kosztach, 

które  powinny być racjonalizowane.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że były już propozycje włączenia KZK 

GOP w ramach planowanej Metropolii. Wywołały one wiele przeciwności 

związanych chociażby z kwestią rozliczania programów unijnych, w których 

uczestniczy Zgromadzenie. Za taką ustawą musiałoby iść szereg zmian w wielu 

innych ustawach oraz uzgodnień z Komisją Europejską dotyczących 

przekazania wszystkich praw i obowiązków następcy prawnemu. Obecnie 

włączenie KZK GOP do Metropolii nie jest obligo, tylko jest dobrowolne. 

Istnieje zgoda wśród 14 gmin oraz kolejnych, które mają tworzyć przyszłą 

metropolię, że wyróżnikiem metropolitalności będzie zintegrowany transport 

realizowany przez określony podmiot. KZK GOP musi więc wejść „pod 

skrzydła” Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Pytaniem pozostaje, czy 

także koleje śląskie nie powinny się tam znaleźć. Otwarte pozostają kwestie 

finansowania  i pozyskiwania na ten cel środków. Przyjdzie czas, że formuła 

funkcjonowania KZK GOP w ramach Metropolii zostanie określona.  

 

Wobec wyczerpania zgłoszeń w dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała 

projekt apelu pod głosowanie wraz z  autopoprawką dot. zmiany jego tytułu ( po 

autopoprawce tytuł brzmiał następująco: apel Rady Miasta Katowice do 

Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice 

w organach związku komunalnego KZK GOP).  
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Apel nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 10 

głosów „za”, 15 głosów przeciwnych i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 

Katowice”.  <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-711/16 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Organizacyjnej. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 3 listopada 2016r. poinformował, 

że projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/639/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

3 Zawodzie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-713/16 Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie. 

Projekt przewiduje wysokość diet dla przewodniczących organów  

i sekretarza zarządu w tej samej wysokości co w pozostałych Jednostkach 

Pomocniczych.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/640/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

19 Piotrowice-Ochojec. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100353/sesja%20XXXII%20punkt%2011.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100581/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100424&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100354/sesja%20XXXII%20punkt%2012.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100582/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100425&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100355/sesja%20XXXII%20punkt%2013.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100583/Punkt%2014%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-714/16 Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie. 

Projekt przewiduje wysokość diet dla przewodniczących organów  

i sekretarza zarządu w tej samej wysokości co w pozostałych Jednostkach 

Pomocniczych.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/641/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-712/16 Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/642/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 O godz. 13.30 ogłoszono przerwę w obradach. 

 O godz. 13.55 wznowiono obrady.  

 
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zgłosił wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad sesji punktu 16 Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych  

w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do zapewnienia prowadzenia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Katowice 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zdjęcie punktu 17 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna poddała pod głosowanie zdjęcie 

punktu 16 z porządku obrad sesji.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100426&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100356/sesja%20XXXII%20punkt%2014.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100584/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100427&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100357/sesja%20XXXII%20punkt%2015.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100585/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100358/sesja%20XXXII%20wniosek%20o%20zdj%C4%99cie%20punktu%2016.pdf
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Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna poddała pod głosowanie zdjęcie 

punktu 17 z  porządku obrad sesji.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, jako jednostki 

obsługującej, do zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. Skreślony. <zapis AV> 
 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu. 

Skreślony. <zapis AV> 
 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie realizacji w latach 2015-17 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach projektu „Włącz się! Program aktywizacji 

zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-716/16. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/643/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-717/16.  

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały  

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100359/sesja%20XXXII%20wniosek%20o%20zdj%C4%99cie%20punktu%2017.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100585/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100586/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100587/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100428&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100360/sesja%20XXXII%20punkt%2018.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100588/Punkt%2020%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/644/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 

2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez kuratora oświaty”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-719/16. Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały   

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/645/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania 

pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny  

i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-720/16.  

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/646/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice 

na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2017r.   <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100429&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100361/sesja%20XXXII%20punkt%2019.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100589/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100431&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100362/sesja%20XXXII%20punkt%2020.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100590/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100432&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100363/sesja%20XXXII%20punkt%2021.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100591/Punkt%2023%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-721/16.  

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/647/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia”. <zapis AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-722/16. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/648/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.  <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-723/16. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/649/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2017r.  <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-724/16. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt 

uchwały  pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100433&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100364/sesja%20XXXII%20punkt%2022.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100592/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100434&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100365/sesja%20XXXII%20punkt%2023.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100593/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100435&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100366/sesja%20XXXII%20punkt%2024.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100595/Punkt%2026%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 23 glosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXII/650/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr 

LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r.  <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-725/16.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/651/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 

dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 

Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca teren 

doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-726/16.  

Komisja Rozwoju Miasta opiniowała projekt uchwały   

i zaopiniowała go pozytywnie. 

 
Prowadząca obrady przypomniała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100436&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100367/sesja%20XXXII%20punkt%2025.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100596/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100437&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100368/sesja%20XXXII%20punkt%2026.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100597/Punkt%2028%20sesji.asx
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Procedowano nad 45 nieuwzględnionymi w części i w całości uwagami 

(odpowiednio 34 przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

m.p.z.p. i 11 przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p.).  

 

Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały, a jeden z pracowników Wydziału 

przedstawił  45 nieuwzględnionych  w części i w całości uwag.  
 

Pierwsze wyłożenie projetu planu do publicznego wglądu  

w dniach od 22.07.2014r. do 20. 08.2014r. 
 

1głosowanie 

uwaga nr  1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

2 głosowanie 

uwaga nr  2 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

3 głosowanie 

uwagi  nr  3, 3a, 4 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

4 głosowanie 

uwaga nr  5 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

5 głosowanie 

uwaga nr  6 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

6 głosowanie 
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uwaga nr  8 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

7 głosowanie 

uwaga nr  9 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

8 głosowanie 

uwaga nr  10 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

9 głosowanie 

uwaga nr  11 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

10 głosowanie 

uwaga nr  12 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

11 głosowanie 

uwaga nr  13 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

12 głosowanie 

uwaga nr  14 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

13 głosowanie 
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uwaga nr  15 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

14 głosowanie 

uwaga nr  16 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

15 głosowanie 

uwaga nr  17 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

16 głosowanie 

uwagi  nr  18, 19, 20, 27, 35 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

17 głosowanie 

uwaga nr  21 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

18 głosowanie 

uwaga nr  22 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

19 głosowanie 

uwaga nr  23 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

20 głosowanie 
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uwagi  nr  24, 37   

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

21 głosowanie 

uwaga nr  25 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

22 głosowanie 

uwaga nr  26 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

23 głosowanie 

uwagi nr  28, 29 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

24 głosowanie 

uwaga nr  30 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

25 głosowanie 

uwaga nr  31 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

26 głosowanie 

uwaga nr  32 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

27 głosowanie 



 

 

 

 

29 

uwagi nr  33, 34 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

28 głosowanie 

uwaga nr  36 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

29 głosowanie 

uwaga nr  38 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

24 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

30 głosowanie 

uwaga nr  39 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

25 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

31 głosowanie 

uwaga nr  40 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

32 głosowanie 

uwaga nr  41 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

33 głosowanie 

uwaga nr  42  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

34 głosowanie 
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uwaga nr  43 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 

od 12.11.2015r. do 10.12.2015r. 
 

35 głosowanie  

uwagi  nr  1, 1a 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

21 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

36 głosowanie  

uwaga nr  2 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

37 głosowanie  

uwaga nr  3 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

38 głosowanie  

uwaga nr  4, 5 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

23 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

39 głosowanie  

uwaga nr  6 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

40 głosowanie  

uwaga nr  7 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

41 głosowanie  

uwagi nr  8, 8a 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

42 głosowanie  

uwaga nr  9 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

43 głosowanie  

uwaga nr  10 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

22 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

44 głosowanie  

uwagi nr  11, 11a 

Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosy „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

45 głosowanie  

uwaga nr  12 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

21 głosów „za”, brak sprzeciwu i  1 głos „wstrzymujący się”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała cały projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy  23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XXXII/652/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100369/sesja%20XXXII%20punkt%2027%20uwagi.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100438&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100370/sesja%20XXXII%20punkt%2027.pdf
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Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy, warunków i trybu składania informacji  

i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 

oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. <zapis 

AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-735/16.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/653/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-732/16. Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i 

Środowiska zaopiniowały projekt uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/654/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu 

pana J R z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-737/16. Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  

uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXII/655/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100598/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100598/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100439&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100371/sesja%20XXXII%20punkt%2028.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100600/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100440&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100372/sesja%20XXXII%20punkt%2029.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100601/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100446&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100373/sesja%20XXXII%20punkt%2030.pdf
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Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis 

AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-738/16.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż projekt 

uchwały wpłynął do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/656/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2016 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-733/16.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXII/657/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-734/16.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXII/658/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100602/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100602/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100441&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100374/sesja%20XXXII%20punkt%2031.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100603/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100442&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100375/sesja%20XXXII%20punkt%2032.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100605/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100443&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100376/sesja%20XXXII%20punkt%2033.pdf
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Punkt 33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-741/16 wraz z autopoprawką.  

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż projekt 

uchwały wpłynął do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/659/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani S G na 

działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-727/16. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/660/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W  W  

na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-728/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100606/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100444&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100377/sesja%20XXXII%20punkt%2033a.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100607/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100447&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100378/sesja%20XXXII%20punkt%2034.1.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100608/Punkt%2037%20sesji.asx
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Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXII/661/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

1.1.budowy progu zwalniającego przy ul. Piastów, pomiędzy blokami Piastów 9, 

a 11, 

1.2.zanieczyszczenia powietrza, 

1.3.planowanego budżetu Zakładu Zieleni Miejskiej, a inwestycji na Stawie 

„Maroko”, 

1.4. szkolnictwa zawodowego, 

1.5. remontu torowiska na skrzyżowaniu Złota-Bracka-Chorzowska. 

2/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie rozwiązania istotnych i pilnych 

problemów mieszkańców dzielnicy Załęż. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

3.1. przejścia dla pieszych na ul. Kołodzieja na wysokości posesji nr 44, 

3.2. działalności Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, 

3.3. szlabanu na trasie rowerowej nr 1. 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie oświetlenia zewnętrznego części 

ulicy Barbórki w Giszowcu. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie zamontowania barierek 

oddzielających chodnik od ścieżki rowerowej na alei Korfantego. 

6/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego i Radnego Borysa Pronobisa  

w sprawie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

Subcentrum Południe. 

7/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie koncepcji przyszłego 

zagospodarowania Hali Parkowej. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie wprowadzenia zajęć edukacyjnych  

o mieście Katowice w ramach kolonii finansowanych przez MOPS, 

2/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

2.1.przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Katowice dla dr Jolanty 

Wadowskiej- Król, 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100448&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100379/sesja%20XXXII%20punkt%2034.2.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100609/Punkt%2038%20sesji.asx
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2.2. kontroli palenisk, 

3/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

estetyki w mieście Katowice, 

4/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie zmiany ustawień sygnalizacji 

świetlnej na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. 

5/ Radnej Małgorzaty Smoleń w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Murcki 

Sp. z o.o.  

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1.Centrum Usług Wspólnych, 

6.2.oświetlenia świątecznego ulic Gallusa i W. Pola w Katowicach. 

 

Punkt 36 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miasta Katowice wpłynęła 

następująca korespondencja:   

1/ w dniu 24.10.2016r. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich 

Górach będące analizą  czterech oświadczeń majątkowych ze względu na adres 

zamieszkania osób zobowiązanych na mocy art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy  

o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych Prezydentowi. 

Z pisma wynika, że nadal nie wpłynęły korekty oświadczeń, ani wyjaśnienia za 

lata poprzednie trzech zobowiązanych do tego osób, 

2/ w dniu 24.10.2016r. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu 

będące analizą oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy  

o samorządzie gminnym. Zgodnie z ww. pismem w stosunku do Pani pełniącej 

obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach  w  oświadczeniu 

stwierdzono  nieprawidłowości  dot. pkt X oświadczenia, 

3/ w dniu 27.10.2016r. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu będące 

analizą oświadczenia majątkowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

z dnia 8 marca 1990r. w zakresie analizy oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia na mocy ww. ustawy, Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Zabrzu informuję, że nie stwierdzono przypadków nie złożenia 

oświadczenia majątkowego, bądź też złożenia oświadczenia majątkowego po 

terminie. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono 

nieprawidłowości w otrzymanych oświadczeniach majątkowych.  

4/ w dniu  28.10.2016r. pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego  

w Katowicach będące analizą oświadczenia majątkowego Państwa Radnych. 

Zgodnie z treścią art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, organ 

podatkowy dokonał analizy treści oświadczeń majątkowych złożonych za rok 

2015 pod kątem m.in. zgodności informacji w nich zawartych z danymi 

wykazanymi przez ww. w zeznaniach rocznych za rok 2015, jak i informacjami 

płatników oraz zgodności z innymi dostępnymi tut. organowi danymi. 

Dokonano również porównania treści oświadczeń majątkowych złożonych za 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100610/Punkt%2039%20sesji.asx
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rok 2015 z oświadczeniami dot. roku 2014. W wyniku przeprowadzonej analizy 

stwierdzono niewielkie nieprawidłowości.  

5/ w dniu 31.10.2016r. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytomiu 

będące analizą oświadczenia majątkowego zgodnie z art.. 24 h ust. 12 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Na podstawie ww. pisma nie 

stwierdzono osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je 

po terminie. Nieprawidłowości stwierdzono w analizowanym oświadczeniu 

majątkowym Pani, która jest Starszym Pracownikiem Socjalnym w MOPS  

w Katowicach.  

 

Ponadto pismem z dnia 10 listopada 2016r. Prezydent Miasta Katowice 

przekazał do wiadomości informację o podmiotach ( wyznaczonych),  w których 

ma być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 

użyteczna ( wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego Katowice- Zachód  

w Katowicach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy 

skazanych). Informacja ta została przekazana P.P. Radnym oraz Komisji 

Polityki Społecznej.  

 

Punkt 37 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 15.05. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100612/Punkt%2040%20sesji.asx

