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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 4 stycznia  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:05 

Numery podjętych uchwał: XXXV/685/17 – XXXV/686/17 

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 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad.  

5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Zapytania radnych.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice 

na okres od dnia 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku” przedstawionych 

przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-764/16). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu Jaworzno 

prowadzenia zadania publicznego obejmującego przygotowanie i realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Wschód” w granicach 

miasta Katowice (DS-765/16). 

9. Interpelacje radnych.  

10. Komunikaty  i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji.  

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXV 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, Spółek Miejskich 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 powitała także Panią Renatę Hałabudę - Naczelnika Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym wnioskodawcą zwołania dzisiejszej sesji jest 

Prezydent Miasta Katowice, który złożył na tę okoliczność stosowny wniosek  

z porządkiem obrad oraz z projektami uchwał. 
 

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

 

Na sekretarzy  XXXV sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Jacek 

Piwowarczuk i Tomasz Rokicki. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Jacek Piwowarczuk i Tomasz Rokicki zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

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 

większością głosów,  przy 22 głosach „za”, 1 glosie sprzeciwu i braku głosów 

„wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4  Zmiany w porządku obrad.  

 

Nie zgłoszono żadnych zmian w porządku obrad. 

 

Punkt 5 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 13 grudnia 2016r. do 2 stycznia  

2017r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 6 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o kilka spraw: 

1/ protest w Szpitalu w Murckach. Placówka ta ma prawie 100-letnią tradycję, 

ludzie mają do niej zaufanie. W kontekście dostępu do usług medycznych, 

Radna zapytała czy nie ma możliwości uratowania tego szpitala,  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100962/sesja%20XXXV%20punkt%202.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100963/sesja%20XXXV%20punkt%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101010/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101011/Punkt%202%20sesji.asx
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2/ w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na interpelację,  Radna zapytała   

o termin naprawy oświetlenia przy pomniku Powstańców Śląskich  

w Katowicach-Kotuchnie na placu bł. Ks. Kubisty. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie oświetlenia placu bł. Ks. Kubisty.  

W sprawie sytuacji w Szpitalu w Murckach, Prezydent wyjaśnił, że znana mu 

jest akcja protestacyjna w tej placówce. Planował się spotkać z załogą w dniu  

5 stycznia 2017r., jednak otrzymał odpowiedź, że jest to okres przedświąteczny. 

Po skorygowaniu daty, dowiedział się o już rozpoczętej akcji protestacyjnej. 

Prezydent jednoznacznie zdementował informację o zamiarze prywatyzacji czy 

likwidacji szpitala. Jakiekolwiek działania są ukierunkowane przede wszystkim 

dobrem pacjentów i pracowników. Planowana jest reorganizacja. Dyskusję w tej 

sprawie Prezydent zaproponował na kolejnej sesji Rady Miasta Katowice. Byłby 

to osobny punkt w porządku obrad. Przedstawiona zostanie koncepcja planów 

związanych z dalszym losem tego Szpitala. Poprosił aby nie tworzyć chaosu 

wokół tego tematu. Planowanych jest kilka rozwiązań: albo pozyskamy jako 

miasto inwestora, bądź połączymy działalność Szpitala z innym podmiotem, 

albo zdecydujemy się na dalsze prowadzenie Szpitala, co wiąże się  

z wieloma ryzykami.    

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 

2018 roku” przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-764/16. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska nie opiniowała projektu uchwały, gdyż nie 

było zaplanowanego posiedzenia komisji w ostatnim czasie.  

 

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że nie nastąpi  

w tym roku zmiana ceny za dostarczenie wody. Cena odbioru ścieków także 

pozostaje na tym samym poziomie. Katowickie Wodociągi dążą do obniżenia 

kosztów swojej działalności. Mamy ponad 1060 km długości sieci 

wodociągowej, 760 km sieci kanalizacyjnej, 4 oczyszczalnie ścieków. Powoduje 

to  koszty. Przychody Spółki to pokrywanie kosztów plus marża, która stanowi 

1,025 kosztów własnych.  

 

Radna Magdalena Wieczorek poinformowała, że przy cenie wody na 

poziomie 5,39 zł netto, ścieków 7,68 zł, odbiorcy rozliczani na podstawie 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101012/Punkt%203%20sesji.asx
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wodomierza głównego płacili 11,34 zł netto w ubiegłym roku, a obecnie mają 

płacić 11,66 zł. Faktura papierowa wynosiła poprzednio  9,93 zł, obecnie 10,30 

zł. Skoro mamy tą samą stawkę, to skąd biorą się te różnice. Podobnie przy 

ściekach z poprzedniej kwoty 5,80 zł, mamy wzrost do 6,43 zł, z 4,39 zł wzrost 

do 5,07 zł, z 9,78 zł do 10,06 zł. 

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że na cenę wody składają się dwa czynniki:  

1/ opłata zmienna ( opłata za m
3
 wody i ścieków),  2/ opłata stała, czyli 

abonamentowa, na którą składają się: gotowość do odprowadzania ścieków  

i dostarczania wody, odczyt i rozliczenie.  W grupie odbiorców wody i ścieków 

są m.in. rozliczani na podstawie własnych liczników. Zakłada się,  

że reprezentują oni „majętną grupę odbiorców”.  Obniżono natomiast stawki  

w grupie odbiorców w budynkach wielolokalowych, najczęściej w mieszkaniach 

spółdzielczych, wspólnotach i spółkach mieszkaniowych, w których 

zamieszkuje największa grupa odbiorców Katowickich Wodociągów. Jest to 

więc jedynie przesunięcie w ramach podanej kalkulacji kosztów.  

 

Radna Bożena Rojewska zauważyła, że ceny w taryfie Katowickich 

Wodociągów  nie wzrastają, gdyż Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

nie podniosło ceny wody. Podała przykład: przy ściekach, odbiorcy rozliczani 

na podstawie wskazań  ściekomierza,  przy fakturze papierowej, płacili  0 zł,  

a w bieżącym roku 10,06 zł., e – faktura wynosiła 8,71 zł. radna zapytała co 

wpływa na wzrost opłaty szczególnie za e-fakturę.  

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że nie nastąpiła podwyżka cen wody. Cena jest  na 

poziomie cen z roku ubiegłego. Opłaty naliczane są na podstawie wodomierzy; 

maksymalnie miesięczna opłata rośnie o „niecałą złotówkę”. Opłata ta została 

przesunięta w sposób świadomy i obniżona z kolei w stosunku do mieszkańców, 

którzy według rozeznania Katowickich Wodociągów „są najbardziej ubodzy”, 

czyli zamieszkują  budynki wielolokalowe, spółdzielcze, należące do wspólnot 

mieszkaniowych i spółek mieszkaniowych. Płatność została przesunięta  

w stosunku do tej grupy odbiorców o 40-60 groszy za wodę i ponad 30 groszy  

w opłatach za ścieki.   

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że „nie rozumie”. Zapytała kto 

zdecydował wartościować mieszkańców Katowic na „biednych i mniej 

biednych”.  

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. powtórzył, że na kwotę abonamentu składają się trzy 

składowe: gotowość do dostarczania wody i odbioru ścieków, odczyt  

i rozliczenie. W wielkolokalowych budynkach brak jest odczytu, gdyż 

Wodociągi dostarczają wodę do wodomierza głównego, natomiast dalej mamy 

urządzenia wodociągowe, będące własnością albo spółdzielni, wspólnoty lub 



 

 

 

 

 

6 

spółki mieszkaniowej. Podmioty te posiadają swoje własne podliczniki, 

zakupione we własnym zakresie. Prezes dodał, że Wodociągi obniżyły koszty 

własnej działalności.  

 

Radny Marek Nowara  zapytał dlaczego wzrosły koszty e-faktury. Koszt wody 

nie zmienia się ale część mieszkańców będzie płacić więcej.  

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że nie ulega zmianie cena zmienna za wodę  

w oparciu o wskazania licznika. Kwota  5,82 zł za wodę  pozostaje, podobnie 

jak 8,29 zł za ścieki. W skali miesiąca ewentualny wzrost wynosi  mniej niż 

złotówkę. E-faktury są przypisane do grupy odbiorców, rozliczanych na 

podstawie wodomierza.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał jak wyglądałaby taryfa, gdyby spółka nie 

była obciążona 50 mln czynszem na rzecz drugiej miejskiej spółki, w którym to 

jest „ukryty znaczący zysk tej spółki”. 

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że KIWK-a w bieżącym roku nie podniosła 

Katowickim Wodociągom stawki za czynsz dzierżawny. Wodociągi dzierżawią 

od KIWK-i trzy oczyszczalnie ścieków, kilkanaście hydroforni, 

przepompownie, tłocznie oraz inne urządzenia. Cena wzrosła w stosunku do 

roku ubiegłego zaledwie o 150 tys. zł. Jest to obecnie około 50 mln zł. Gdyby 

przeanalizować sytuację innych miast, okazałoby się, że pomimo, iż nie mają 

one spółek miejskich, ich obciążenia są dość znaczne. W rankingu opłat za 

odprowadzanie ścieków, Katowice plasują się na siódmym miejscu. Najtańsze 

są Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Tychy, Wodzisław Śląski, Katowice,  

a za nami są: Ruda Śląska, Zabrze, Żory, Bytom, Będzin, Chorzów, Jaworzno, 

Piekary Śląskie, Chełm, Rybnik, Dąbrowa Górnicza. Wydaje się, że niektóre 

miasta „przeinwestowały” w sprawach dotyczących kanalizacji, teraz stosują  

dopłatę do ceny swojej taryfy. W Mikołowie wynosi ona ponad 7,45 zł,  

w Chełmie Śląskim – 2,65 zł, w Dąbrowie Górniczej – 4 zł. Gdyby nie istniała 

druga spółka miejska, to jej zadania musiały by przejąć Katowickie Wodociągi.  

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał ponownie jaka byłaby taryfa w mieście, 

gdyby nie czynsz dzierżawny, wynoszący w bieżącym troku 50 mln zł, którym 

są obciążeni mieszkańcy Katowic.  

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że taryfa wyglądała by podobnie, dlatego, że 

byłyby to koszty Katowickich Wodociągów.  

 

Radna Małgorzata Smoleń przywołała słowa Pana Prezesa, gdy stwierdził, że 

Wodociągi obniżyły koszty swojej działalności o około 1 mln 600 tys. zł. 

Zapytała jaka będzie kwota przychodu dodatkowej opłaty 1 złotego miesięcznie 
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od każdego wodomierza oraz 60 groszy pobieranych dodatkowo od faktury 

papierowej, o czym także wspominał Pan Prezes. Radna chciała wiedzieć czym 

to jest spowodowane, skoro firma obniżyła koszty. 

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że przy opłacie abonamentowej, ustawodawca 

dopuszcza zwiększenie opłaty i przewiduje, iż opłata taryfowa może wynosić 

wysokość 15 % od kwoty należności amortyzacji i podatku. Przychód  

z pozyskanego abonamentu jest na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała dlaczego co roku zestawiamy Katowice 

z mniejszymi miastami, a nie z liczącymi powyżej 200 tys. mieszkańców, czyli 

podobnymi do Katowic, jeżeli chodzi o liczbę ludności. W zestawieniu np.  

z takimi miastami, jak Poznań, Sosnowiec, Częstochowa, Katowice znajdują się 

na „niechlubnej pierwszej pozycji”.  

Pan Stanisław Krusz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. przyznał rację Pani Radnej. Stwierdził, że nie jest 

zadowolony z ceny wody i ścieków. W Bielsku-Białej, czy Częstochowie 

sytuację zmienia fakt, że czerpią one z własnych ujęć wody. Cena ta jest więc 

znacznie niższa. Zapewnił, że dokłada sił i troski, aby cena wody w Katowicach 

nie wzrastała.  

 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 9 głosach 

sprzeciwu i  1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXV/685/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu 

Jaworzno prowadzenia zadania publicznego obejmującego przygotowanie  

i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Drogowa Trasa Średnicowa 

Wschód” w granicach miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-765/16. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska nie opiniowała projektu uchwały, gdyż nie 

było zaplanowanego posiedzenia komisji w ostatnim czasie.  

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100958&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100964/sesja%20XXXV%20punkt%207.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101013/Punkt%204%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/Uchwała nr XXXV/686/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9  Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie ograniczenia ruchu tranzytowego 

na ulicy Panewnickiej. 

2/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie: 

2.1. pilnych potrzeb mieszkańców dzielnicy Załęska Hałda, 

2.2. wybudowania nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dębowej  

i Sportowej w dzielnicy Dąb, 

2.3. remontów chodników w dzielnicy Dąb. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęła interpelacja Radnego Borysa Pronobisa  

w sprawie oświetlenia drogowego na ulicy Agnieszki w dzielnicy Dąb.   

 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1. w dniu 9.01.2017 r. od godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury "Bogucice-

Zawodzie" -dział Zawodzie, przy ul. Marcinkowskiego 13 odbędzie się I sesja 

RJP nr 3 Zawodzie, 

2. w dniu 10.01.2017 r. od godz. 17.00, w Miejskim Domu Kultury "Południe" -

filia Piotrowice, przy ul. gen. Jankego 136 odbędzie się I sesja RJP nr 19 

Piotrowice-Ochojec, 

3. w celu dalszego pogłębienia informatyzacji Rady Miasta Katowice  

i ułatwienia Państwu Radnym wykonywania obowiązków Radnego, dla Państwa 

Radnych zostaną przygotowane tablety ze specjalnym dedykowanym 

oprogramowaniem za pomocą którego będą przekazywane materiały  

i komunikaty na posiedzenia komisji i sesję. Tablety zostaną Państwu 

dostarczone przed kolejną planowaną sesją Rady Miasta Katowice  

i przekazane w drodze umowy użyczenia na czas do końca bieżącej kadencji. 

Przed kolejną planowaną sesją odbędzie się również szkolenie. Na sali sesyjnej 

oraz na sali dedykowanej na posiedzenia Komisji (tj. sala nr 4,5 na parterze 

obok pokoju radnego) zamontowany zostanie natomiast nowy system do 

głosowania. Docelowo w najbliższym czasie przewiduje się przejście na 

wyłącznie elektroniczny obieg dokumentów związanych z wykonywaniem 

mandatu radnego. W związku z tym ulegną zmianie zapisy w Statucie miasta 

Katowice, 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100957&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100965/sesja%20XXXV%20punkt%208.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101014/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101015/Punkt%206%20sesji.asx
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4. złożono propozycję powołania Komisji Transportu – jako ewentualnej 

Komisji w Radzie Miasta Katowice. Nie w miejsce obecnej Komisji Górniczej, 

ale jako dodatkowej komisji. Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących 

Klubów Radnych o określenie się w tej sprawie do dnia 13.01.2017r.  

 

Radny Michał Luty zapytał jaki miałby być zakres pracy nowej Komisji 

Transportu.  

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że szeroko pojęte sprawy z zakresu 

komunikacji, drogownictwa i transportu. Zadania, które były obecnie 

przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska w zakresie 

komunikacji publicznej i transportu przeszłyby  tematycznie do nowej komisji.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła i przypomniała Państwu Radnym aby zbędna 

dla pp. Radnych dokumentacja, którą pobierają ze skrytek, zwłaszcza  

zawierająca dane osobowe, była umieszczana w przeznaczonym do tego 

kontenera na parterze Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 (obok 

pokoju Radnego). Prowadząca obrady w szczególności poprosiła aby 

dokumentacja nie była pozostawiana w miejscach ogólnodostępnych takich jak 

np. korytarze, czy sale posiedzeń komisji.  

 

Punkt 11 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 12.05. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101016/Punkt%207%20sesji.asx

