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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXIV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 14 grudnia  2016r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:15 

Numery podjętych uchwał: XXXIV/664/16 – XXXIV/684/16 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

Zał, nr 1 - Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

sesjami. 

Zał. nr 2 – Założenia do budżetu miasta Katowice na 2017r. 

Zał. nr 3 – Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu miasta na 2017r.  

Zał. nr 4 – Opinia Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” do projektu 

budżetu miasta na 2017r., 

Zał. nr 5 – Opinia Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”  do 

projektu budżetu miasta na 2017r., 

Zał. nr 6 – Opinia Radnych Ruchu Autonomii Śląska do projektu budżetu 

miasta na 2017r. 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem): 

Radni nieobecni: 

1/ Jacek Piwowarczuk 

2/ Andrzej Zydorowicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

5a/ Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Katowice.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym.  

9. Rozpatrzenie  informacji  - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie 

śląskim w 2015 roku” (DS-739/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-729/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice 

na 2017rok (DS-730/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań 

społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok (DS-736/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni 

wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-740/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych 

maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-

742/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna 

gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach ( wniosek 

Bookmacher Sp. z o.o. ) (DS-743/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miasta Katowice na rok 2017 (DS-745/16). 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-746/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice (DS-747/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 

dochodów na wydzielonym rachunku (DS-749/16).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim 

Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice  

w zakresie eksploatacji miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Katowice (DS-750/16). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych  

z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018 (DS- 751/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani J O  

i pani K S z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej (DS-752/16). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani R T  

i pana M T z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja (DS-753/16). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od pani J G, pana K C i pana D C 

reprezentowanego przez panią J G z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Poniatowskiego w Katowicach (DS-754/16).  

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

miasta Katowice na 2016 rok (DS-755/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS- 756/16).  

 

26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

nazw nowo powstałym ulicom w Katowicach (DS-757/16). 

26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 

wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie (DS-758/16).  

26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-759/16).  

27. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana B S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-748/16).  

28. Interpelacje radnych.  

29. Komunikaty  i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100884/Punkt%201%20sesji.asx
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Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXIV sesji 

Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

 

Harcerki z katowickiego Hufca ZHP przekazały Przewodniczącej Rady Miasta 

oraz Prezydentowi Miasta betlejemskie światełko pokoju. Harcerki  

z katowickiego Hufca ZHP złożyły także wszystkim obecnym na sali sesyjnej 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zaśpiewały 

kolędy przy akompaniamencie gitary. „Odważnie twórzmy pokój” –to hasło 

tegorocznego betlejemskiego światła pokoju. 

 

Przewodnicząca Rady 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.  

Serdecznie Przewodnicząca Rady powitała Pana Tomasza Kępę  

Z-cę  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach.   

Szczególnie serdecznie powitała Pana Piotra Czarnynogę - Radnego Sejmiku 

Województwa Śląskiego. 

Powitała także Panią M N- byłą Poseł na Sejm RP. 

Również powitała Pana Andrzeja Szczygła – Naczelnika Wydziału 

Monitoringu Środowiska z WIOŚ. 

  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Uczczono minutą ciszy ofiary stanu wojennego, a zwłaszcza górników 

poległych pod Kopalnią „Wujek”.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXXIV sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Borys 

Pronobis i Bożena Rojewska. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Borys Pronobis i Pani Bożena Rojewska zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100885/Punkt%202%20sesji.asx
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pani Krystyna Panek  wyraziła 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 

większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Pan Piotr Czarnynoga - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, członek 

Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego wraz  

z Panią M N -  byłą Poseł na Sejm RP wręczyli Pani Radnej Krystynie 

Panek Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego 

 

Odznaczona Pani Radna Krystyna Panek  podziękowała za wyróżnienie.  

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

AV> 

  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  23 listopada 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 XXXII sesji Rady Miasta Katowice 

z dnia 23 listopada 2016r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 24 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.) Przewodnicząca Rady Miasta Katowice zawnioskowała  

o zmianę  w  porządku obrad polegającą  na dopisaniu punktu 5a/ Przyjęcie 

protokołu z XXXIII  sesji Rady Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100786/sesja%20XXXIV%20pkt.%202.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100886/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100788/sesja%20XXXIV%20pkt.%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100887/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100887/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100790/sesja%20XXXIV%20pkt.%204.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100888/Punkt%205%20sesji.asx
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( 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 zmiany   

w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu  26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Katowicach (DS-

757/16). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu  26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego 

terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-758/16) wraz z 

autopoprawką.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

3/ dopisaniu punktu 26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-759/16).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5a/ Przyjęcie protokołu z XXXIII  sesji Rady Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  29 listopada 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 XXXII sesji Rady Miasta Katowice 

z dnia 29 listopada 2016r. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100792/sesja%20XXXIV%20pkt.%205.1.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100793/sesja%20XXXIV%20pkt.%205.2.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100794/sesja%20XXXIV%20pkt.%205.3.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100795/sesja%20XXXIV%20pkt.%205.4.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100889/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100796/sesja%20XXXIV%20pkt.%205a.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100890/Punkt%207%20sesji.asx
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Prezydent Miasta Marcin Krupa  przedstawił informację Prezydenta Miasta  

z działalności między sesjami w okresie od 29 listopada do 12 grudnia  2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Tomasz Maśnica poprosił o: 

1/  wyznaczenie miejsc parkingowych przy ulicy Zarańskiego,  

2/ wycięcie  topoli w ciągu pieszym na drodze prowadzącej do Centralnego 

Szpitala Klinicznego w Ligocie, 

3/ możliwość utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  

z dzielnic Kostuchna i Panewniki. Sprawa warta jest zainteresowania przez  

miasto Katowice. 

 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się rozeznać sprawę ulicy Zarańskiego 

oraz sprawę topoli skierować do Pana Wiceprezydenta Bogumiła Sobuli.  

W odniesieniu do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński zapytał czy wpłynęło już do Urzędu Miasta 

stanowisko dot. badań geotechnicznych GIG-u w sprawie ul. Upadowej, czyli 

miejsca budowy przyszłego stadionu miejskiego. Czy znamy efekty tych badań. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że znamy już to stanowisko. Jest ono  

w zakresie geotechnicznym pozytywne.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o budynek C-4 na katowickim Rynku. Kiedy 

zostanie on oddany do użytku. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że termin oddania nastąpi prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2017r. 

Miasto chciałoby aby działalność tam zlokalizowana nie kończyła się tylko na 

gastronomii, ale była bardziej kulturotwórcza.  

Radny Tomasz Szpyrka poparł ten pomysł. Zapytał czy ten budynek będzie 

miał funkcje tzw. „przelotowe”, czyli czy będzie można do niego z jednej strony 

wchodzić i drugą wychodzić. Jak będzie to wpływać na jarmarki obecnie 

organizowane na Rynku, czy też zloty food tracków. 

Prezydent Miasta Marcin Krupa stwierdził, że nie zakłóci to obecnie 

prowadzonych działalności i wydarzeń w tym miejscu. Miasto pracuje nad tym 

aby ta publiczna przestrzeń przyciągała zainteresowanych i była dla nich 

atrakcyjna, również w sferze kulturalnej.  

 

Radny Marek Nowara zapytał o kilka spraw: 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100891/Punkt%208%20sesji.asx
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1/ sprawy własnościowe gruntów na Osiedlu Słonecznym w dzielnicy 

Józefowiec - Wełnowiec. Na jakim jest to etapie; 

2/ ulicę Kolistą. W dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na interpelację w tej 

sprawie; 

3/ całościowy koszt planowanego Sylwestra. 

Prezydent Miasta Marcin Krupa  wyjaśnił, że w sprawie gruntów, problemów 

nastręczają  niewyjaśnione kwestie własnościowe gruntów ze Skarbem Państwa. 

Sprawy są skomplikowane, wymagają czasu, jednak jest zapewnienie,  

że zostanie to uregulowane. W sprawie ulicy Kolistej, Pan Prezydent zobowiązał 

się udzielić odpowiedzi. Koszt Sylwestra to kwota około 2 mln 250 tys. zł. 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o halę sportową przy szkole na ul. 

Mikołowskiej. Jest duże opóźnienie w planowaniu i wykonywaniu robót. Kary 

za taki stan rzeczy są niskie, wynoszą około 6 tys. zł. Ponadto Radny poprosił  

o zamontowanie ozdób świątecznych w dzielnicy Dąb.  

Prezydent Miasta Marcin Krupa  potwierdził, że opóźnienia w projektowaniu 

hali rzeczywiście są. Wysokość kar wynika z zawartych wcześniej umów. 

Wyliczane są procentowo. Co do ozdób w dzielnicy Dąb, Prezydent zobowiązał 

się rozeznać sprawę. 

 

Radny Tomasz Szpyrka podziękował za wycinkę topoli przy żłobku na 

Osiedlu Tyciąclecia. Zapytał o możliwość naprawy nawierzchni drogi - dojścia 

do oraz oświetlenia wokół tego żłobka (na Os. Tysiąclecia).  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała jakie działania podjęto w związku z trudną 

sytuację w Szpitalu Murcki w Katowicach.  

Prezydent Miasta Marcin Krupa wyjaśnił, że toczą się obecnie rozmowy  

z potencjalnym inwestorem.  Szukamy rozwiązań korzystnych dla załogi. Jeżeli 

jako miasto nie uzyskamy rozwiązań gwarantujących dalsze funkcjonowanie 

szpitala oraz zabezpieczenia spraw pracowniczych, nie będziemy podejmowali 

dalszych kroków związanych ze zbyciem tego szpitala.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 22 listopada 2016 roku  do 13 grudnia 2016 roku odbyła się                         

sesja Rady Miasta Katowice oraz  9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. 

Przewodnicząca  oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice  

uczestniczyli w wydarzeniach: 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100892/Punkt%209%20sesji.asx
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23 listopada 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna                                

wzięła udział w spotkaniu z Kuratorem Oświaty; 
 

od 30 listopada do 1 grudnia 2016 roku  Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Siejna uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Rad Miast 

Wojewódzkich we Wrocławiu; 
 

4 grudnia 2016 roku  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter 

uczestniczył  w uroczystościach z okazji Barbórki zorganizowanej przez 

dyrekcję KWK „Murcki Staszic” w Giszowcu; 
 

7 grudnia 2016 roku  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter wziął 

udział w spotkaniu wigilijnym w Ośrodku REW w Giszowcu; 
 

8 grudnia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wzięła 

udział w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzeniu Ogólnym ŚlZGiP                                       

w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Koncercie Charytatywnym w 21 SP                    

w Podlesiu; 
 

13 grudnia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna                            

uczestniczyła w pożegnaniu Komendanta Miejskiego Policji – Pana Pawła 

Szeląga; 
 

Punkt 9 Rozpatrzenie  informacji  - raportu nt. „Stanu środowiska  

w województwie śląskim w 2015 roku”. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali raport jako druk 

sesyjny nr DS-739/16. 

 

Pan Andrzej Szczygieł – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska  

z WIOŚ przedstawił przedmiotową informację.  
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją – raportem nt. 

„Stanu środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”. 

  

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-729/16. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100893/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100894/Punkt%2011%20sesji.asx
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Ponadto zadecydowała, że punkty 10-12 zgodnie z przyjętą w tym zakresie 

praktyką  będą  omawiane  łącznie, gdyż  wiążą się ściśle z uchwaleniem 

budżetu miasta na 2017r.  

Na początku debaty budżetowej przedstawione zostały niezbędne do niej 

dokumenty. 

 

Pan Prezydent Marcin Krupa  przedstawił założenie do WPF na lata 2017-

2035, budżetu miasta Katowice na rok 2017 wraz  z  erratą  oraz Programu 

zadań społecznych miasta Katowice na rok 2017 wraz z erratą.  

/ Przemówienie Prezydenta- zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Prowadząca obrady odczytała trzy pozytywne opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach:  

1/ nr 4200/IV/262/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie pozytywnej opinii o 

przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035,  

2/ nr 4200/IV/261/2016 z dnia 7 grudnia  2016r. w sprawie pozytywniej opinii o 

przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej 

na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

3/ nr 4200/IV/263/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie pozytywnej opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej 

na 2017 rok Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Pan Jerzy Forajter przedstawił 

opinię Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 

2017r.  

/ Opinia Komisji Budżetu - zał. nr 3 do protokołu/ 

 
Przedstawiciele poszczególnych Klubów Radnych przedstawili  opinie do 

budżetu miasta Katowice na 2017r.: 

1/ Pan Radny Witold Witkowicz Przewodniczący Klubu Radnych 

„Platforma Obywatelska” 

/ Opinia Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” - zał. nr 4 do 

protokołu/ 

 
2/ Pana Radny  Piotr  Pietrasz Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo  

i Sprawiedliwość” stwierdził, że nie sprawdziły się katastrofalne wizje opozycji 

z roku ubiegłego, jak to działanie rządu wpłynie katastroficznie na samorządy. 

Odniósł  się  do  wypowiedzi swojego poprzednika, który krytykował m.in. 

event pod nazwą „Serialis” Można dyskutować na temat zasadności takich 

przedsięwzięć. „To się nawet nie umywa do serialu pod nazwą „Budowa 

Stadionu Śląskiego” czy do innego serialu „Koleje Śląskie”. Radny stwierdził, 
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że budżet jest bardzo dobrze przygotowany zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i formalnym. Jest dobra kondycja finansowa miasta, 

zadłużenie mniejsze, niż w innych miastach wojewódzkich. Istnieją  problemy, 

jak chociażby te związane ze wzrostem kosztów na  budowę  basenów 

miejskich, ale będą  one zapewne  mniejsze niż pomysł  budowy parku 

wodnego. Nie ma w projekcie budżetu  pomysłów typu  „inwestowanie  

w imigrantów ekonomicznych z krajów arabskich, choć były i takie wnioski, 

czy przejęcie starego dworca” Prywatni inwestorzy zapewne dobrze ten 

budynek  zagospodarują.  Klub „PiS” liczy na realizację wniosków 

budżetowych związanych z rozwiązaniem problemu dawnych mieszkań 

zakładowych na Wełnowcu, większe środki na remonty szkół, środki na 

inicjatywy kulturalne i sportowe. Cieszy planowana realizacja centrów 

przesiadkowych i plany poprawy transportu w mieście. Jest oczekiwanie na 

pozytywne dla mieszkańców rozwiązanie problemu Szpitala  

w Murckach.  Podsumowując, Klub Radnych „PiS”  pozytywnie  ocenia  projekt 

budżetu miasta Katowice na 2017r. i będzie głosował za jego przyjęciem.  

 

3/ Pan Radny Maciej Biskupski  Przewodniczący  Klubu Radnych „Forum 

Samorządowe i Marcin Krupa”.  

/ Opinia Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” - zał. nr 5 

do protokołu/ 

 
Pan Radny Marek Nowara - Przedstawiciel Radnych reprezentujących „Ruch 

Autonomii Śląska” przedstawił opinię do projektu budżetu miasta na 2017r.  

/ Opinia Radnych „Ruchu Autonomii Śląska” - zał. nr 6 do protokołu/ 

 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisje branżowe zaopiniowały  

pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 18 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/664/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2017rok wraz z erratą. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 730/16) wraz z erratą. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100822&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100797/sesja%20XXXIV%20pkt.%2010.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100895/Punkt%2012%20sesji.asx
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Komisje branżowe zaopiniowały projekt  uchwały pozytywnie,  

a Komisja Budżetu pozytywnie wraz z erratą. 

 
Pani Danuta Kamińska - Skarbnik Miasta przedstawiła erratę do projektu 

uchwały.  

 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 18 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/665/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali Program zadań 

społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na lata 2017rok wraz z erratą 

oraz projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-736/16) . 

Komisje branżowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na lata 2017rok 

wraz z erratą został przedstawiony na komisjach branżowych.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 18 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/666/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa  podziękował  Radnym za 

podjęcie uchwały budżetowej.  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków 

Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum 

Śląskiego w Katowicach”. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-740/16). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100823&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100798/sesja%20XXXIV%20pkt.%2011.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100896/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100896/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100824&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100799/sesja%20XXXIV%20pkt.%2012.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100897/Punkt%2014%20sesji.asx
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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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/667/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek 

taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta 

Katowice wraz z autopoprawką. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-742/16) wraz z autopoprawką. 

Autopoprawka dotyczy nowego publikatora ustawy o transporcie drogowym.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

a Komisja  Budżetu Miasta pozytywnie wraz z autopoprawką. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/668/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16  

w Katowicach ( wniosek Bookmacher Sp. z o.o.) . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-743/16). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów,  przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIV/669/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2017 . < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100825&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100800/sesja%20XXXIV%20pkt.%2013.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100898/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100826&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100801/sesja%20XXXIV%20pkt.%2014.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100899/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100827&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100802/sesja%20XXXIV%20pkt.%2015.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100900/Punkt%2017%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-745/16). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,  

a komisje branżowe Rady Miasta zatwierdziły swoje plany na posiedzeniach.   

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/670/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-746/16). 

Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

poinformowała, że w związku z art. 58 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym uchwała wymaga  bezwzględnej większości głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/671/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały jako druk sesyjny nr 

(DS-747/16). 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/672/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia przez 

jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100828&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100803/sesja%20XXXIV%20pkt.%2016.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100901/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100829&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100804/sesja%20XXXIV%20pkt.%2017.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100902/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100902/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100830&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100805/sesja%20XXXIV%20pkt.%2018.pdf
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w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały jako druk sesyjny nr 

(DS-749/16). 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/673/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia 

Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy 

Katowice w zakresie eksploatacji miejskiej kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta Katowice . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-750/16). 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/674/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-751/16). 

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/675/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani J O  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100903/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100903/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100831&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100806/sesja%20XXXIV%20pkt.%2019.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100905/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100832&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100807/sesja%20XXXIV%20pkt.%2020.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100906/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100906/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100833&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100808/sesja%20XXXIV%20pkt.%2021.pdf
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i pani K S z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-752/16). 

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 22 głosach „za, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXIV/676/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani R T  

i pana M T z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-753/16). 

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/677/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani J G, pana K C i pana 

D C reprezentowanego przez panią J  G z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego  w Katowicach . < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-754/16). 

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/678/16/ 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100907/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100839&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100809/sesja%20XXXIV%20pkt.%2022.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100908/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100840&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100810/sesja%20XXXIV%20pkt.%2023.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100909/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100909/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100841&menu=660


 

 

 

 

17 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 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-755/16.  

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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/679/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 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-756/16.  

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/680/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania nazw nowo powstałym ulicom w Katowicach . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-757/16). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Projekt przewiduje nadanie nazwy „Józefowska” w miejsce ulicy Energetyków. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/681/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100811/sesja%20XXXIV%20pkt.%2024.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100910/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100834&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100812/sesja%20XXXIV%20pkt.%2025.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100911/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100835&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100813/sesja%20XXXIV%20pkt.%2026.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100912/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100836&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100814/sesja%20XXXIV%20pkt.%2026a.pdf
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upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie wraz z autopoprawką.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-758/16) wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Pani Danuta Kamińska - Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/682/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26c/ 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-759/16). 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.    

 

Wiceprezydent Miasta Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/683/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg. < zapis AV> 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B S na 

działania pracownika Urzędu Miasta Katowice.  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-748/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100913/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100837&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100815/sesja%20XXXIV%20pkt.%2026b.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100914/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100838&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100816/sesja%20XXXIV%20pkt.%2026c.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100915/Punkt%2031%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXIV/684/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

Prowadząca obrady poinformowała, że w okresie między sesjami wpłynęły 

następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Piotra Pietrasza w sprawie 

uporządkowania i wyremontowania placu zabaw w Parku Kościuszki. 

2/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie rozwieszenia ozdób świątecznych na 

osiedlu Wincentego Witosa i postawienia choinki na placu Herberta. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

3.1. dofinansowania festiwalu „Muszlownik” w 2017 roku, 

3.2. utwardzenia ulicy Leszczy. 

4/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie koncepcji przyszłego 

zagospodarowania Hali Targowej. 

5/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie oświetlenia alejek w rejonie Doliny 

Trzech Stawów. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. lokalu mieszkalnego na rzecz p. G K. 

6.2. udzielenia pomocy p. M S-Ch. 

6.3. przydziału lokalu mieszkalnego do remontu na rzecz p. J M. 

6.4. przyśpieszenia zamiany mieszkania p. B i W L. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

wpłynęły  interpelacje: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu nr 296. 

2/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

organizacji szczytu klimatycznego COP 24 na Górnym Śląsku. 

 

Punkt 29 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady na wstępie złożyła podziękowania dla  Naczelnika 

Wydziału  Edukacji  Pana  Mieczysława  Żyrka,  który z końcem  miesiąca 

przechodzi na emeryturę. 

Naczelnik Wydziału  Edukacji  Pan  Mieczysław  Żyrek podziękował i przypomniał 

czasy, w których zaczynał pracę w Urzędzie Miasta Katowice.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100842&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100817/sesja%20XXXIV%20pkt.%2027.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100916/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100917/Punkt%2033%20sesji.asx
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Prowadząca obrady poinformowała, że do Rady Miasta Katowice wpłynęła 

następująca korespondencja:   
1/ pismem z dnia 29 listopada 2016 r. Pan Jerzy Szmajda Prezes Oddziału ZNP  

wystąpił z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa na uchwałę Rady Miasta 

Katowice nr XXXIII/662/16 z dnia 29 listopada  2016 r. w sprawie wyznaczenia 

ZOJO w Katowicach, jako jednostki obsługującej , do zapewnienia prowadzenia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do 

sektora finansów publicznych. Wezwanie zostało Państwu przekazane w dniu 30 

listopada 2016r.;  

 

2/ w dniu 5 grudnia  2016 r. do Biura Rady Miasta  Katowice wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r.  

w sprawie  stwierdzenia  nieważności  części  uchwały  Rady  Miasta Katowice nr 

XXXI/632/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”; 

 

3/ w 2017 r. planowane sesje Rady Miasta Katowice będą odbywały się  

w czwartki. Przewidywany  terminarz  sesji  uwzględniający  również  terminarz 

posiedzeń  komisji  zostanie  Państwu Radnym przesłany  na  adresy e-mail  

i dostarczony do skrytek; 

4/ pismem z dnia 1 grudnia 2016 r. Pani Radna Barbara Wnęk zrzekła się członkostwa 

w Komisji Edukacji ( nie jest członkiem tej komisji). Projekt uchwały w sprawie 

zmian w składach osobowych w komisjach stałych uwzględniający to zdarzenie 

zostanie przygotowany w najbliższej przyszłości przy okazji innych zmian w składach 

osobowych komisji; 

5/ Pan Radny Józef Zawadzki został w dniu 22.11.2016r. wyróżniony   przez  Izbę  

Rzemieślniczą oraz Małą i Średnią Przedsiębiorczość w Katowicach odznaką  

„Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego”; 

 

6/ do 5 stycznia 2017 r. Rada Miasta Katowice  winna  zatwierdzić  „Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta 

Katowice". Sprawa zostanie przedstawiona na sesji nadzwyczajnej zwołanej  

z inicjatywy Pana Prezydenta. Taka sesja mogłaby zostać zwołana 4 stycznia 2017 r.  

o godz. 11:00; 

 

7/ z okazji zbliżających się świąt, Przewodnicząca Rady złożyła Państwu Radnym 

życzenia spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia pomyślności  

w nowym 2017 roku.  

 

Prezydent Miasta Marcin Krupa złożył wszystkim życzenia świąteczne.  

 

Punkt 30 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100918/Punkt%2034%20sesji.asx


 

 

 

 

21 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXIV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 14.15. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


