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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVI sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 2 lutego  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 16:50 

Numery podjętych uchwał: XXXVI/687/17 – XXXVI/710/17 

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 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat  sytuacji Szpitala 

Murcki Sp. z o.o. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem): 

Radna nieobecna - Magdalena Wieczorek  
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Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Katowice  

  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIV sesji i XXXV sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym.  

8. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat  sytuacji Szpitala Murcki Sp. z 

o.o. (DS-786/17). 

9. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w 

Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w 

dniu 20 listopada 2016r. oraz w zakresie wyborów planowanych do 

przeprowadzenia (DS-773/17). 

10. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wieloletniego planu rozwoju 

zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice wraz z raportem z 

konsultacji z mieszkańcami (DS-767/16). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Rady Miasta Katowice za 2016r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych 

Rady Miasta Katowice za 2016r. (DS-760/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania 

komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-

777/17).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-778/17).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-779/17).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 (DS-

763/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2017r. (DS-761/16). 

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

gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach  ( wniosek Medella S.A.) 

(DS-762/16). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna 

gry w budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach ( wniosek Primary Capital 

Sp. z o.o. ) (DS-774/17).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu 

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-766/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Szwoleżerów” (DS-772/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2017 rok (DS-780/17).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 

2017 rok (DS-775/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-776/17).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Katowice”  (DS-781/17).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice 

w 2016 roku (DS-782/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do 

utworzenia Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd  „Pro Silesia” (DS-

783/17). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie 

miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe (DS-784/17).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta 

Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na terenie miasta Katowice (DS-785/17).  

28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 

6, poprzez przeniesienie siedziby (DS-787/17). 

28b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, 

poprzez przeniesienie siedziby (DS-788/17). 
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28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego 

Sadu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach (DS-789/17).  

29. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana A  A na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu 

Ulic i Mostów w Katowicach (DS-768/17). 

- Państwa H i J  J na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-769/17).  

- Pani U M na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w 

Katowicach (DS-770/17). 

30. Zapytania radnych.  

31. Interpelacje radnych.  

32. Komunikaty  i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji.  

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXVI sesji 

Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

 

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 Pawła Barskiego  p.o. 

Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach oraz Pana st. bryg. Bogdana 

Jędrochę  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej   

w  Katowicach.  

Powitała także Panią Klaudię Rogowską - Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach, Pana prof. dr hab. n. med. Krystiana Witę – Z-cę Dyrektora ds. 

Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pana dr hab. n. med. Damiana 

Czyżewskiego – przedstawiciela Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 

Prorektora ds. klinicznych uczelni.  

Powitała również przedstawicieli firmy  instalującej nowy system do głosowania 

oraz system do elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych.  
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Powitała jeszcze przedstawicieli Szpitala „Murcki” w Katowicach oraz licznie 

przybyłych na dzisiejszą sesję mieszkańców.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

 

Na sekretarzy  XXXVI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Adam 

Skowron i Małgorzata Smoleń. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Adam Skowron i Pani Małgorzata Smoleń 

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 Jerzego  Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Jerzy Forajter 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 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji i XXXV sesji Rady Miasta 

Katowice.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXIV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  14 grudnia 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 XXXIV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 14 grudnia 2016r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  4 stycznia 2017r. 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 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101151/Sesja%2036,%20Punkt%202,%20Data%2002.02.2017%2011.08.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101152/Sesja%2036,%20Punkt%203,%20Data%2002.02.2017%2011.10.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101153/Sesja%2036,%20Punkt%204.1,%20Data%2002.02.2017%2011.11.25.pdf
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poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Katowice 

z dnia  4 stycznia 2017r. 

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.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej  

w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby (DS-787/17), 

2/ dopisaniu punktu 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego  

w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby (DS-788/17), 

3/ dopisaniu punktu 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach (DS-789/17).  

 

Radny Witold Witkowicz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice  

o zapewnienie ciągłości działania Szpitala Miejskiego „Murcki” Sp. z o.o.  

w dotychczasowym kształcie jako podmiotu miejskiego oraz przygotowanie 

planu inwestycyjnego dla rozwoju spółki. Jest to inicjatywa grupy radnych. 

Przedłożył projekt uchwały do Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie otrzymała takiego projektu apelu. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski zaproponował, żeby punkt 30 Zapytania 

radnych został przeniesiony jako punkt 7, czyli tak jak to było praktykowane 

dotychczas, po informacji o działaniach Pana Prezydenta w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że taka zmiana w stosunku do zwyczajowej 

kolejności tego punktu w porządku obrad, spowodowana jest tym, że ze 

względu na punkt dotyczący informacji Prezydenta na temat Szpitala Murcki 

Sp. z o.o. zgromadziła się dziś liczna grupa gości. Nie chciałaby przedłużać 

czasu ich oczekiwania na punkt dot. Szpitala Murcki. Zapewniła, że Pan 

Prezydent będzie obecny w punkcie 30, aby móc udzielać odpowiedzi na 

zapytania radnych.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101154/Sesja%2036,%20Punkt%204.2,%20Data%2002.02.2017%2011.12.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101283/Punkt%201%20sesji.asx
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Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby 

punkt dotyczący zapytań radnych znalazł się po „całym pakiecie” informacji 

zaproponowanych w porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

Przewodnicząca Rady poddała  w kolejności pod głosowanie zaproponowane 

zmiany w porządku obrad: 

1/ dopisanie punktu 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej  

w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby (DS-787/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisanie punktu 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego  

w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby (DS-788/17). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisanie punktu 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach (DS-789/17).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy apel zaproponowany przez grupę radnych 

trafił do wszystkich radnych.  

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że jako kopia nie został radnym rozdany.  

 

Radny Maciej Biskupski stwierdził, że projekt apelu pojawił się zaledwie 

przed chwilą. Zauważył, że właśnie w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości 

wprowadzono do dzisiejszej sesji punkt dot. informacji Pana Prezydenta na 

temat sytuacji Szpitala Murcki Sp. z o.o. Co do apelu, to będzie można o nim 

rozmawiać po zaznajomieniu się z koncepcjami Pana Prezydenta co do dalszych 

losów Szpitala. Zgłasza zatem głos przeciwny do wniosku o wprowadzenie 

apelu do porządku obrad sesji.  

 

W celu przygotowania kopii apelu dla wszystkich Państwa Radnych, 

Prowadząca obrady o godz. 11.20 ogłosiła przerwę w obradach.  

O godz. 11.45 wznowiono obrady. 

 

( c.d. punktu 5) <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101155/Sesja%2036,%20punkt%205.1,%20Data%2002.02.2017%2011.18.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101156/Sesja%2036,%20punkt%205.2,%20Data%2002.02.2017%2011.19.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101157/Sesja%2036,%20Punkt%205.3,%20Data%2002.02.2017%2011.20.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101284/Punkt%203%20sesji.asx
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Radny Piotr Pietrasz poinformował inicjatorów apelu, że zgodnie z planem 

pracy Komisji Polityki Społecznej w dniu 16 lutego br. w porządku obrad 

zaplanowano temat – sytuacja Szpitala Murcki. Zaproponował aby apel tam 

właśnie skierować i wszystkie problemy w trakcie tej komisji przedyskutować.  

Radny Witold Witkowicz wyjaśnił, że zaplanowana na dzisiaj dyskusja 

powinna się zakończyć jakąś konkluzją, tak aby mieszkańcy mieli wiedzę na 

temat tego co się stanie ze Szpitalem.  Na dzień dzisiejszy tego nie wiemy. 

Podtrzymał swój wniosek i zaproponował wprowadzenie go jako punktu 8a/. 

Radny Maciej Biskupski stwierdził, że „z jednej strony podpisaliście się 

Państwo pod apelem o zachowanie ciągłości Szpitala  

w niezmienionej formie przed rozpoczęciem dyskusji. Z góry zakładacie  

i wiecie jaki jest kierunek, nie znając szczegółów.”. Radny zaproponował aby 

skierować ten apel na Komisję Polityki Społecznej, po dzisiejszy przedstawieniu 

informacji na temat dwóch koncepcji związanych z funkcjonowaniem Szpitala 

przez Pana Prezydenta.  Wydaje się, że na treść apelu jest jeszcze za wcześnie.  

Radny Witold Witkowicz wyjaśnił, że znamy stanowisko Pana Prezydenta 

zawarte w pisemnej informacji na temat Szpitala Murcki udostępnionej radnym. 

Wiemy, że jest przygotowany list intencyjny pomiędzy miastem,  

a władzami ŚLUM, który jest parafowany, co wskazuje w jakim kierunku 

władze miasta zmierzają.  Sprawa jest więc już na zawansowanym etapie.  

Radny Maciej Biskupski zapytał Pana Prezydenta  czy list intencyjny został 

podpisany. Do Pana Witkowicza zwrócił się z pytaniem, czy „mamy dzisiaj 

dyskutować, czy nie”.  

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że po dyskusji w punkcie 8, jako punkt 

8a/ można podjąć zaproponowany apel.  

 

Przewodnicząca Rady w wyniku wyczerpania dyskusji poddała pod 

głosowanie zmianę polegającą na dopisaniu punktu 8 a/ Rozpatrzenie projektu 

apelu Rady Miasta Katowice  do Prezydenta Miasta Katowice o zapewnienie 

ciągłości działania Szpitala Miejskiego „Murcki” sp. z o.o. w dotychczasowym 

kształcie jako podmiotu miejskiego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego 

dla rozwoju spółki. 

Zmiana nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów  

w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 15 głosów 

„wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Zmiana polegająca na przeniesieniu punktu 30 Zapytania radnych jako 

punktu 10a/ nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów  

w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 14 głosów sprzeciwu i 3 głosów 

„wstrzymujących się”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101158/Sesja%2036,%20Punkt%205.4,%20Data%2002.02.2017%2011.52.37.pdf
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( 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 3 do 30 stycznia 2017r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 13 grudnia 2016 roku  do 1 lutego 2017 roku odbyły się                         

2 sesje Rady Miasta Katowice, 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice oraz dodatkowe posiedzenie Komisji Edukacji. 

 

Przewodnicząca   Rady Miasta Katowice  uczestniczyła w wydarzeniach: 

 

19 grudnia 2016 roku wzięła udział w spotkaniu wigilijnym z Młodzieżową 

Radą Miasta; 

29 grudnia 2016 roku  uczestniczyła w koncercie Betlejem w Spodku; 

9 stycznia 2017 roku wzięła udział w sesji inaugurującej I kadencję Rady 

Jednostki Pomocniczej   nr 3 Zawodzie; 

10 stycznia  2017 roku uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym w Ośrodku 

Rehabilitacyjnym przy ulicy Ułańskiej na os. Tysiąclecia, w posiedzeniu KZK 

GOP oraz w sesji inaugurującej kolejną kadencję Rady jednostki Pomocniczej 

nr 19 Piotrowice-Ochojec; 

13 stycznia 2017 roku wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 

18 stycznia 2017 roku uczestniczyła w spotkaniu noworocznym  

z mieszkańcami Wełnowca - Józefowca zorganizowanego przez Stowarzyszenie 

Rewita; 

20 stycznia 2017 roku uczestniczyła w posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w Gliwicach; 

1 lutego 2017 roku  uczestniczyła w spotkaniu Wojewódzkiej Radzie Dialogu 

Społecznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
 

Punkt 8 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat  sytuacji 

Szpitala Murcki Sp. z o.o. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali  

przedmiotową informację jako druk sesyjny nr DS-786/17. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101159/Sesja%2036,%20Punkt%205.5,%20Data%2002.02.2017%2011.53.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101285/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101286/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101287/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację. 

/Informacja Pana Prezydenta  – zał. nr 2/ 

 

Pan dr hab. n.med. Damian Czyżewski – przedstawiciel Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Prorektor ds. klinicznych uczelni poinformował, 

że rozmowy dotyczące połączenia Szpitala  Murcki ze Szpitalem w Ochojcu 

toczą się już od pół roku. Przebiegają one w atmosferze dużego napięcia. 

Stanowisko pracowników Szpitala w Murckach, jak i mieszkańców dzielnicy 

było na wszystkich dotychczasowych spotkaniach jednoznaczne. Co do 

stanowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan Prorektor wyjaśnił, że 

szpitale kliniczne nie są w żaden sposób dotowane finansowo przez ŚLUM, 

gdyż jest to prawnie niemożliwe. Nie są także dofinansowywane przez miasta, 

na których terenie się znajdują ani przez Urzędy Marszałkowskie czy 

Ministerstwa. Wszystkie środki, które zdobywa szpital kliniczny są 

wypracowane lub wynikają z umów bądź grantów. Szpital w Ochojcu jest 

jednym z większych w kraju. Jego kontrakt sięga 280 mln zł. Nie jest zadłużony. 

Ma własne zasoby, jest dobrze zarządzany. W szpitalach klinicznych odbywa się 

normalna praca polegająca na leczeniu pacjentów. Podczas rozmów  

z personelem Szpitala w Murckach pojawiło się wiele wątpliwości co do tego, 

jak ta praca, po ewentualnym połączeniu ze Szpitalem w Ochojcu będzie 

wyglądała. Pan Prorektor zadeklarował, że gdyby do połączenia doszło, to 

pracownicy Szpitala w Murckach będą traktowani na równi z obecnie 

pracującymi w klinice pracownikami. Szpital w Ochojcu posiada zasoby  

i możliwości do poszerzenia grona pracowników o Szpital w Murckach.  

 

Radny Tomasz Maśnica złożył wniosek o dopuszczenie do głosu w pierwszej 

kolejności zaproszonych gości, przed Radnymi. 

Wniosek uzyskał aprobatę Radnych, w wyniku głosowania: 27 głosów „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Jej ręce wpłynęły wnioski  

o zabranie głosu na sesji w omawianym obecnie punkcie.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 27 głosów „za” pierwszy zabrał 

głos Pan R B ( Fundacja im. Kard. St. Wyszyńskiego). 

Pan R B przedstawił historię Szpitala w Murckach, począwszy od jego 

powstania w 1918r.  Poinformował o działaniach i celach Fundacji im. Kard. St. 

Wyszyńskiego.  Zauważył, że Szpital to nie tylko miejsce przeznaczone na 

leczenie ale  także budynek  będący  „perłą architektoniczną”.  To nie „moloch 

kliniczny”, tylko obiekt szpitalny przyjazny dla pacjenta.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101160/Sesja%2036,%20Punkt%208%20-%20wniosek%20formalny%201%20,%20Data%2002.02.2017%2012.43.31.pdf
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W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 26 głosów „za” kolejny zabrał 

głos Pan J P ( w imieniu mieszkańców Osiedla Giszowiec oraz górników 

zatrudnionych w KWK „Murcki-Staszic”).  
Pan J  P odniósł się do wypowiedzi  Pana Prorektora na temat zobowiązań 

finansowych dla szpitali i instytutów badawczych. Zadłużenie to wynosi 11 mld 

200 mln zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zadłużenie innych szpitali, to jest to 

kwota ogromna. Zauważył, że zadłużenie Szpitala Murcki wynosi 3 mln zł 

rocznie, przy budżecie miasta Katowice wynoszącym 2 mld zł rocznie. 

Przywołał wypowiedź Pani Wiceminister Zdrowia w jednym  

z wywiadów opublikowanych w „Gazecie Prawnej”, która  stwierdziła, że 

sytuację  zadłużonych szpitali może poprawić utworzenie specjalnego podmiotu 

- spółki, który udzieli placówkom medycznym pomocy w zakresie 

restrukturyzacji i poprawy zarządzania i jednocześnie udzieli kredytów na 

korzystnych warunkach. Trwają rozmowy aby takiej pomocy szpitalom 

udzielała spółka w ramach banków, w której Ministerstwo Zdrowia miałoby 

udział jako organ nadzorujący. Początkowo na pomoc miałoby być 

przeznaczone około 2 mld zł, czyli tyle, ile wynoszą obecnie wszystkie 

zadłużenia wymagalne, tzn. te, które należy natychmiast spłacić. W teorii 

miałoby to wyglądać tak, że jeżeli placówka ma kłopoty, to może zgłosić się po 

pożyczkę ale pod jednym warunkiem. Musiałaby przedstawić plan 

restrukturyzacji, czyli pokazać działania, jakie podejmie  aby poprawić sytuację 

finansową placówki. Wysokość oprocentowania jest jeszcze nieznana. Obecnie 

widełki takiego oprocentowania wynoszą od 2% do 9 %. W związku z tym Pan 

P, w kontekście wypowiedzi Pana Prorektora,  wyraził wątpliwości, czy 

Narodowy Fundusz Zdrowia  nie udzieli pomocy w zakresie pozyskania tych 

środków. Jako górnik nadmienił, że Szpital w Murckach prowadzi 

specjalistyczne badania okresowe dla pracowników Katowickiego Holdingu 

Węglowego, w tym również KWK „Murcki-Staszic”, gdzie jest zatrudnionych 

około 4 tys. pracowników. Ogólne zatrudnienie w KHW to 13 tys. 200 osób.  

W wielu przypadkach wykonanie takich badań w jeden dzień nie jest możliwe.  

W przypadku połączenia szpitali ten czas z pewnością się wydłuży. 

Przemawiający przypomniał, że od ponad roku działa Rada Dialogu 

Społecznego. W trakcie swojej pracy stała się ona znaczącym elementem 

polskiego systemu legislacyjnego. Wyraził nadzieję, że być może działalność tej 

Rady okaże się pomocna  w uzdrowieniu sytuacji Szpitala w Murckach. 

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 25 głosów „za” głos zabrał Pan 

S W  ( w imieniu mieszkańców Murcek, pacjentów Szpitala, Rady Jednostki  

Pomocniczej nr 18 Murcki). 

Pan S W poinformował, że w latach 80-tych ubiegłego wieku był jednym  

z inicjatorów rozbudowy Szpitala Murcki. Szpital, który powstał  

z inicjatywy mieszkańców zagrożony jest obecnie likwidacją. Mieszkańcy, 



 

 

 

 

 

12 

pracownicy Szpitala oraz pacjenci nie akceptują tego pomysłu. Rozpocznijmy 

działania inwestycyjne dla poprawy warunków leczenia. Co do zadłużenia 

Szpitala, Pan W podał przykład, że Szpital im. Św. Elżbiety, już po 

sprywatyzowaniu go także się zadłuża. Nie pomógł nowy właściciel. Szpital 

Murcki obsługuje 20 tys. osób rocznie. W ciągu dwóch lat udzielono pomocy 

11.5 tys. osobom  podczas gdy Górnośląskie Centrum Medyczne obsłużyło 

jedynie  3 tys.400 osób. Świadczy to o problemach z dostaniem się tam na 

leczenie. Poprosił Pana Prezydenta o pozostawienie Szpitala jako spółki miasta. 

Zapytał jakie zyski przynoszą kluby sportowe, muzea, szkoły, domy kultury. 

Pomimo tego, dobrze, że miasto je wspiera. Szpital także powinien takie 

wsparcie uzyskać.  Zwrócił się do Pana Prezydenta: „Niech nie stanie się  Pan 

udziałowcem „złej zmiany”. Co do zorganizowania dodatkowego transportu, 

zauważył, że to przecież mieszkańcy za niego zapłacą. Co do planów budowy 

parkingu przy Szpitalu, stwierdził, że od lat, pomimo naglącej potrzeby, nie 

wykonano go.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 24 głosów „za” głos zabrał 

Pan R G ( Ordynator Oddz. Ortopedii Szpitala Murcki). 

Pan R G poinformował, że pracuje w Szpitalu od lat 70-tych ubiegłego wieku. 

Konkurowali w ortopedii z Ochojcem. Nazywano ich nieraz  „kliniką za lasem”. 

Zaapelował aby wyczerpać wszystkie możliwości przy podejmowaniu tak 

ważnej decyzji, jak likwidacja, czy połączenie szpitala. Zaapelował do 

Prezydenta o utrzymanie Szpitala.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 26 głosów „za” głos zabrała  

Pani B C ( Pracownik Szpitala Murcki).   
Pani B C zauważyła, że prezentacja przedstawiona dzisiaj przez Pana 

Prezydenta jest tą samą, która była już pokazywana na spotkaniach  

z mieszkańcami. Pomimo przeprowadzanych konsultacji, głosów krytycznych, 

nic się w niej nie zmieniło. Jest ona nieprecyzyjna. Musimy usłyszeć konkretne 

kwoty, a nie jak podawane tutaj w skali od 40-100 mln zł. Trzy lata temu Szpital 

Murcki został oddłużony. Od tych trzech lat nie poczyniono tam żadnych 

inwestycji. Pani C stwierdziła, że szpital to nie jest „parabank”, gdzie 

najważniejszy jest zysk. Lekarze znajdą pracę, gdyż ich brakuje. Nie walczą 

więc o miejsca pracy. Dodała, że poradnia ortopedyczna Szpitala w Murckach 

obsługuje całe miasto Katowice. Przywoływany wielokrotnie podczas dyskusji 

projekt ustawy zdrowotnej zmienia się z tygodnia na tydzień. Nie  trzymajmy 

się więc tego tak kurczowo. Pacjenci już czekają osiem godzin na przyjęcie  

np. w Sosnowcu w SOR. Zakończyła swoją wypowiedź, że to są oczywiście 

negatywy obecnej sytuacji. 

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 24 głosów „za” głos zabrała  
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Pani J C (mieszkanka Murcek). 

Pani J C stwierdziła, że „po raz pierwszy w życiu wstydzi się, że jest 

katowiczanką”. Wśród „mądrych głów” w Katowicach nie ma nikogo, kto 

potrafi zarządzać miejskim szpitalem. Pokazuje się nam „wirtualny poziom  

leczenia”.  Kontrola Pana Prezydenta nad przyszłym ewentualnym 

zarządzaniem Szpitalem Murcki przez Górnośląskie Centrum Medyczne  

w Ochojcu będzie żadna, co wynika z oczywistych przepisów. Tanie leczenie  

w szpitalu miejskim jest nieporównywalne z badaniami prowadzonymi przez 

placówkę naukową, które siłą rzeczy powodują  droższe badania.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 25 głosów „za” głos zabrała  

Pani I J, która stwierdziła, że reprezentuje pracowników Szpitala  Murcki oraz  

związki zawodowe pracowników -  techników medycznych radiologii (RTG)  

i wypowiadała się w imieniu wszystkich związków zawodowych 

funkcjonujących w Szpitalu. Zaapelowała aby rozważyć drugą możliwość 

przewidzianą dla Szpitala, tzn. o zainwestowaniu w Szpital. Zapytała czy nie 

można z kwot, które planowane są przy założeniu fuzji, czyli   

z kwoty 17 mln zł przekazanych jako darowizna miasta dla GCM, oddłużenia 

Szpitala (to kolejne 9 mln zł) nie można przeznaczyć na inwestycje, ponadto 

spróbować pozyskać granty i fundusze z Unii Europejskiej. To jest zadanie dla 

Zarządu Szpitala. Pani J, w imieniu związków zawodowych, stwierdziła, że 

sprzeciwia się fuzji i jest za utrzymaniem Szpitala w mieście. Można tego 

dokonać przy dobrym zarządzaniu i będzie to zapewne korzystne dla pacjentów. 

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 25 głosów „za” głos zabrał Pan 

M C, lekarz, który stwierdził, że walczyliśmy o ten szpital od 1998r., tzn. od 

kiedy został przejęty przez miasto. Chciano go sprzedać Austriakom, 

przekształcano w spółkę. Szpital ma krótkie terminy leczenia pacjentów. 

Odziały operacyjne mają wysoki poziom leczenia. Nie wszystkie ich 

odpowiedniki są w Ochojcu. Istnieją przychodnie specjalistyczne. Właściciel, 

czyli miasto chce „sprzedać własne dziecko”. Fuzja z Ochojcem absolutnie nas 

nie uratuje. Szkoda tego Szpitala i pacjentów. Jako przedstawiciel związków 

zawodowych „Solidarność”, Pan C stwierdził, że trzeba tylko dobrej woli. Na 

koniec stwierdził, że nie zgadza się na fuzję z Ochojcem.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 24 głosów „za” głos zabrała  

Pani B A, w imieniu związku zawodowego pielęgniarek  

i położnych, jako Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej w Murckach, 

stwierdziła, że nie wyraża zgody na decyzję o fuzji ze Szpitalem klinicznym  

w Ochojcu. Przedłożyła na ręce Pana Prezydenta listy podpisów 4200 osób  

z propozycją  inwestowania i rozwoju  Szpitala w Murckach. Ościenne miasta 



 

 

 

 

 

14 

dofinansowują swoje szpitale. Dodała, że obecna sytuacja Szpitala wynika  

z wieloletnich zaniedbań. Poprosiła o rozwagę. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że informacja Pana Prezydenta to 

prawdziwa „dezinformacja”. „Tam się mylą pojęcia, fakty, liczby”. Nie 

dostajemy praktycznie żadnej informacji. Przypomniał, że w 2015r. składał 

interpelację w sprawie Szpitala, gdyż wówczas toczyło się jedno z postępowań. 

Radny otrzymał na tę interpelację dwie odpowiedzi, nie uzyskując odpowiedzi 

na zadane przez siebie pytania. Było tam jednak zawarte stwierdzenie,  

że „długofalowym celem miasta Katowice jest opracowanie koncepcji rozwoju 

Szpitala, która zapewniłaby spółce kontynuację obecnej działalności, jak 

również dalszy rozwój, tak aby podmiot mógł udzielać wysokiej jakości usług 

zdrowotnych w oparciu o kontrakt z NFZ, przy jednoczesnym stałym 

intensywnym  poszerzaniu swojej oferty medycznej”.  

Radny zadał kilka pytań:  

1/ czy opracowano program restrukturyzacji spółki, czy opracowano strategię jej 

rozwoju; 

2/ dlaczego zaniechano ścieżki  konkurencyjnej postępowania wyboru 

partnerów, co stwarza ryzyko działania na niekorzyść gminy; 

3/ dlaczego chcemy zlikwidować jedyny miejski szpital; 

4/ dlaczego chcemy oddać majątek miejski za darmo, co nosi znamiona 

niegospodarności; 

5/ ile tak naprawdę należy wydać: 20, 40, 70, 100 mln zł. Dlaczego te kwoty,  

w wypowiedzi Pana Prezydenta są tak rozbieżne;  

6/ czy prawdą jest, że list intencyjny ma zostać podpisany 8 lutego br., bo skoro 

tak, to nasza dyskusja nie ma sensu; 

7/ czy prawdą jest, że Uniwersytet Medyczny jest tylko pośrednikiem kontraktu, 

który ma ostatecznie trafić do prywatnego podmiotu;  

8/ czy prawdą jest, że chodzi o działkę a nie o Szpital.    

Wiceprezydent Bogumił Sobula zauważył, że wypowiedź Pana Radnego miała 

charakter populistyczny. Od samego początku wszystkie działania miasta 

związane ze Szpitalem Murcki miały zapewnić jego funkcjonowanie, 

bezpieczeństwo i stabilność. Kwestia profilu usług to temat do dyskusji, 

optymalizacji oraz dostosowania do warunków zewnętrznych, a takimi jest 

zmieniająca się sytuacja prawna. Wiceprezydent dodał, że ewentualna 

inwestycja finansowana być może ze źródeł zewnętrznych mogłaby być 

pochodną przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Nie można 

zarzucać władzom miasta, że przywołują niewiarygodne dane. Takie dane to: 

przygotowany kilka lat temu projekt modernizacji Szpitala opiewający na 

kwotę, opracowaną na podstawie kosztorysu, przekraczającą 100 mln zł. Druga 

istotna kwestia to koszty realizacji inwestycji w ostatnich kilku latach, które  

opiewają  na kwotę od 40 - 100 mln zł.  
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Radny Arkadiusz Godlewski zauważył, że nie otrzymał odpowiedzi na 

większość zadanych przez siebie pytań. Nie były one populistyczne, ale 

merytoryczne. Poprosił zatem o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Raz jeszcze 

zapytał, czy prawdą jest planowane podpisanie listu intencyjnego na 8 lutego 

2017r. Czy jest sporządzony biznes plan. Od tego bowiem zależy podejmowanie 

decyzji.  

 

Radna Patrycja Grolik stwierdziła, że miasto to przede wszystkim ludzie. 

Zadała kilka pytań: 

1/ dlaczego na spotkaniu z mieszkańcami Murcek nie poinformowano, że na 

terenie Szpitala, po ewentualnym połączeniu Szpitala Murcki z GCM  

planowane jest otwarcie oddziału zakaźnego. Oddział zakaźny oznacza 

pacjentów chorych na WZW jak i ebolę. Czy obawiano się jeszcze większego 

protestu; 

2/ w jaki sposób i w jakiej wysokości ( kwota) miasto od momentu oddłużenia 

zainwestowało w Szpital Murcki. Czy wzięto pod uwagę fakt, że od tamtego 

czasu zadłużenie Szpitala Murcki systematycznie, w ujęciu procentowym 

spadało. Czy znana jest konkretna kwota ile wyniosłaby modernizacja Szpitala 

tak by dostosować go do obowiązujących wymogów. Czy dostępny jest gdzieś 

kosztorys; 

3/  jak się ma podana w informacji Prezydenta ilość łóżek szpitalnych, 

dostępnych dla pacjentów do stanu faktycznego. Na jakiej podstawie porównano 

profil Szpitala w Murckach do profilu kliniki ginekologicznej na ul. Łubinowej; 

4/ dlaczego miasto powołuje się na ustawę, której jeszcze nie ma. W przypadku 

powstawania sieci szkół do ostatniego momentu słyszeliśmy, że nie można 

tworzyć żadnych rozwiązań, ponieważ ustawa jest niepodpisana; 

5/ na jaki okres czasu GCM daje zagwarantowanie zatrudnienia personelowi 

Szpitala w Murckach. Czy w struktury Szpitala GCM przejdą wszyscy 

pracownicy; 

6/ czy w Szpitalu w Murckach nadal będą funkcjonować poradnie 

specjalistyczne; 

7/ co z górnikami, którzy korzystają z usług Szpitala w Murckach; 

8/ czy Szpital w Ochojcu jest fizycznie w stanie przyjąć dodatkową ilość 

pacjentów bez obniżenia komfortu leczenia i przyjmowania na izbie przyjęć. 

Czy nie oznacza to, że Szpital w Bogucicach będzie dodatkowo obciążony; 

9/ co z majątkiem przekazanym Fundacji im. Wyszyńskiego. Czy miasto ma 

prawo, również to moralne, podejmować taką decyzję bez konsultacji  

z darczyńcami; 

10/ dlaczego pojawiają się pytania hasła, że to związki zawodowe mają 

przygotować plan naprawczy dla szpitala, w sytuacji gdy właścicielem jest 

miasto;  

11/ kto, jacy eksperci rekomendują połączenie Szpitali. 
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Wiceprezydent Bogumił Sobula zaprzeczył, jakoby 8 lutego br. miał by być 

podpisany list intencyjny, porozumienie lub dokonana darowizna. Taka decyzja 

nie została podjęta. Przygotowano koncepcję wyrażoną w formie projektu listu 

intencyjnego, który został parafowany, a nie podpisany, co oznacza  dla stron, że 

koncepcja jest dla obu stron dopracowana i  akceptowalna.  

Co do pytania Pani Radnej Grolik dotyczącego oddziału zakaźnego, to jeżeli 

spojrzeć na sprawę bezpieczeństwa medycznego naszych mieszkańców  

w sposób kompleksowy, to podejdźmy do sprawy uczciwie.  Jeżeli w mieście 

nie ma takiego oddziału, a ŚLUM deklaruje potrzebę funkcjonowania takiego 

oddziału, to jest to założenie zasadne i pozwalające wykorzystać atut 

pawilonowej zabudowy w Szpitalu w Murckach. Co do powoływania się na 

nieistniejącą jeszcze ustawę, to kolejny rok funkcjonowania szpitala w postaci 

wytycznych z Ministerstwa Zdrowia nakazuje przy planowaniu działalności 

Szpitala  aby brać pod uwagę projekt ustaw o sieci szpitali. Co do zatrudnienia, 

to pracownicy będą przechodzić do nowej placówki  na podstawie art. 23” 

kodeksu pracy. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Poradnie specjalistyczne 

zostałyby przeniesione do Szpitala w Ochojcu wraz z terminami wyznaczonych 

operacji, czy zabiegów.  

Radna Patrycja Grolik zobowiązała się przedstawić swoje pytania na piśmie, 

gdyż nie uzyskała na nie odpowiedzi. 

 

Radny Aleksander Uszok  stwierdził, że bezpośrednią odpowiedzialność za 

zaistniałą w Szpitalu Murcki sytuację ponosi miasto, które przez lata nie zadbało  

o dofinansowanie tej placówki oraz nie wdrożyło żadnego programu 

naprawczego. Obecnie przedstawiona propozycja połączenia obu placówek 

wydaje się być „uciekaniem od odpowiedzialności”. Miasto próbuje pozbyć się 

problemu nie oglądając się na interes mieszkańców. Radny zwrócił się do Pana 

Prezydenta, że nie jest on w stanie zapewnić dotychczasowego poziomu 

dostępności do usług dla osób dotąd korzystających z oferty murckowskiej 

placówki. Miasto nie jest również w stanie, wbrew zapewnieniom, 

zagwarantować ciągłości zatrudnienia, a przywołany art. 23”  kodeksu pracy nie 

rozwiązuje całości sprawy. Radny dodał, że dzielnica Murcki od lat jest  

niedofinansowana, co przekłada się na stałe obniżanie się jakości życia tej 

wyludniającej się dzielnicy. Przez kilkanaście lat odrzucano projekty 

inwestycyjne, tłumacząc się koniecznością przebudowy centrum miasta. Po 

przebudowie centrum, sytuacja Murcek wcale nie uległa poprawie. Znów 

ważniejsze są inne sprawy. Decyzja odnośnie Szpitala jest sprawdzianem jakie 

znaczenie ma ta dzielnica  i jej mieszkańcy dla władz miasta. Jest to jedna  

z najpiękniejszych dzielnic, o wspaniałych tradycjach i architekturze. Weźmy 

odpowiedzialność za naprawę w murckowskim szpitalu, a nie uciekajmy od tej 

odpowiedzialności. 
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Wiceprezydent Bogumił Sobula poinformował, że miasto przeznacza znaczne 

środki na dzielnicę Murcki. Zawsze konstruowanie budżetu jest sztuką wyboru. 

Pytanie czy o Szpitalu rozmawiamy w kontekście jednej dzielnicy czy też  

zabezpieczenia potrzeb całego miasta. W ilości łóżek, 

w stosunku do miast ościennych i miast wojewódzkich Katowice są na czele 

rankingu. Z punktu widzenia potrzeb miasta inwestycja w wysokości 

kilkudziesięciu milionów jest uzasadniona tylko wówczas, gdy poprawie ulegnie 

stan takiego zabezpieczenia. Tak jak nie można pomijać kryterium społecznego, 

tak też nie możemy pomijać kryterium ekonomicznego.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że w trakcie obrad sesji, Pan Radny 

Biskupski, nieuprawniony bez udzielenia mu głosu „atakuje Radną Grolik”. 

Poprosił aby Pani Przewodnicząca „panowała nad obradami”.  

 

Radny Maciej Biskupski przeprosił, jeżeli zostało to tak odebrane. 

Podziękował osobom występującym za zabranie głosu. Temat jest trudny, pełen 

wątpliwości. Mamy dwa warianty: połączenie Szpitala Murcki z Górnośląskim 

Centrum Medycznym  lub pozostawienie Szpitala w rękach miasta, co wymaga 

podjęcia działań finansowych i restrukturyzacji. Radny zadał pytania kierowane 

do władz Górnośląskiego Centrum Medycznego:  

1/ o zapewnienie ciągłości pracy pracowników w GCM w dłuższej niż rok 

perspektywie; 

2/ jaką mamy gwarancję, że po przekazaniu majątku Szpitala do GCM, 

inwestycje założone  na kwotę 35 mln zł. rzeczywiście zostaną zrealizowane;   

3/ jakie będą  korzyści z tytułu potencjalnego poczynienia koniecznych 

inwestycji, przy założeniu, że wielkość przyszłego kontraktu w Szpitalu jest 

nieznana;  

4/ czy pracownicy Szpitala nie zastanawiali się nad utworzeniem spółki 

pracowniczej. 

 

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że istnieją dwie koncepcje co do 

przyszłości Szpitala. Pozyskanie inwestora strategicznego jest na dzień 

dzisiejszy niemożliwa. W przypadku podjęcia inwestycji przez miasto, średnio 

należałoby zainwestować kwotę 70 mln zł. Do tego dochodzą koszty związane  

z amortyzacją tego obiektu, które są liczone na okres 50 lat w przypadku 

obiektów budowlanych. Przy czym nie mamy gwarancji zagwarantowania 

uzyskania bilansowania działalności tej placówki. Wynika to m.in. z planowanej 

reformy polegającej na tworzeniu sieci szpitali. Z tym wiąże się kwestia 

podjęcia decyzji. Czy przy 3700 łóżkach szpitalnych w Katowicach, która jest 

nieporównywalnie większa niż w innych miastach ościennych i miastach 

wojewódzkich, miasto Katowice powinno inwestować w Szpital, którego 

rentowność w przyszłości jest dyskusyjna. Kontrakt w Szpitalu Murcki w roku 
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2016 wynosił 23, 5 mln zł, prognozowane zadłużenie to około 4 mln zł. 

Dzisiejsze wiedza odnośnie ewentualnego przyszłego kontraktu to 20 mln zł, 

czyli o 3,5 mln zł mniej. Dzisiaj stoimy przed koniecznością przeprowadzenia 

szybkich inwestycji w tym szpitalu, gdyż w innym przypadku nie spełni on 

wymaganych obecnie standardów.  Całość działalności Szpitala Murcki będzie 

realizowana w GCM. Są na to gwarancje. Obecnie dyskutujemy  

o możliwościach realizacji jakiejkolwiek opcji funkcjonowania Szpitala Murcki 

w perspektywie długoletniej. Prezydent powtórzył, że działalność medyczna  

w ilości 180 łóżek będzie nadal wykonywana w Górnośląskim Centrum 

Medycznym czyli w obecnej ich ilości.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że obowiązkiem ustawowym gminy 

jest zabezpieczenie opieki medycznej mieszkańcom. Obecnie mamy do wyboru 

dwie opcje. Równolegle w Chorzowie, na sesji Rady Miasta, podejmowana jest 

decyzja na temat łączenia dwóch miejskich spółek w jedną miejską spółkę. 

Radny stwierdził, że mamy dopiero założenia do ustawy. Dopiero po jej 

uchwaleniu, podejmijmy decyzję odnośnie Szpitala Murcki. Przygotujmy 

merytoryczne argumenty na obronę jednego lub drugiego scenariusza co do 

losów Szpitala. Co do przywołanego przez Prezydenta wydatku na amortyzację, 

stwierdził, że  jest on wydatkiem księgowym, a nie rzeczywistym.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o kilka spraw: 

1/czy wykorzystaliśmy wszystkie możliwości dotyczące dofinansowania tego 

Szpitala. Czy były jakieś przeciwskazania aby sięgnąć po środki unijne; 

2/ czy są jakieś argumenty aby ten Szpital pozostał miejski. Czy jest taka wola 

ze strony władz miasta; 

3/ czy można raz jeszcze zasiąść do stołu, przy udziale ekspertów i spojrzeć na 

sprawę z innej strony. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w omawianym obecnie punkcie 

wysłuchujemy informacji Pana Prezydenta. Rozpoczynamy dyskusje w tym 

temacie. Wsłuchujemy się także w stanowiska stron. Ma to pomóc Panu 

Prezydentowi w podjęciu decyzji. Nie ma tu mowy o projekcie uchwały, czy też 

innym dokumencie, co do którego Rada Miasta  podejmie decyzję. 

 

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że dyskusja na temat Szpitala Murcki 

podjęta została już na kilku spotkaniach, a dzisiaj przedstawiana jest na Radzie 

Miasta w formie informacji, a nie decyzji. Pomysł połączenia Szpitala Murcki  

z Górnośląskim Centrum Medycznym daje w perspektywie długoletniej pewną 

możliwość dla tej jednostki leczniczej. ŚLUM jest jednostką publiczną,  kształci 

lekarzy. Zabezpieczenie funkcjonowania  polega m.in. na tym, że nie zostanie 



 

 

 

 

 

19 

on zlikwidowany. Także w przypadku należących do niego placówek 

medycznych.  

 

Radny Jerzy Forajter w świetle dzisiejszej dyskusji oraz kolejnej w temacie 

Szpitala Murcki zaplanowanej podczas Komisji Polityki Społecznej w dniu 16 

lutego 2017r., zgłosił formalny wniosek o zamknięcie listy do dyskusji.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana 

Radnego Jerzego Forajtera z uwzględnieniem wcześniej już zgłoszonych głosów  

do dyskusji ze strony Państwa Radnych.  

 

Wniosek formalny Pana Radnego Jerzego Forajtera uzyskał wymaganą 

większość głosów, w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 9 głosów sprzeciwu  

i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Józef  Zawadzki zawnioskował aby pozostawić ten Szpital w rękach 

miasta. Pierwsze długi powstały podczas funkcjonowania Kas Chorych. Podczas 

rządów SLD scentralizowano te wydatki. Gdyby pieniądze pozostały na Śląsku, 

nie byłoby takich problemów. Szpital w Ochojcu jest jednym  

z najlepszych szpitali w Polsce.  Jednak Szpital Murcki powinien pozostać  

w mieście. Jest on potrzebny mieszkańcom. NFZ nie płaci. „Pieniądz powinien 

iść za pacjentem”. „Panowie z PO nic nie zrobili przez osiem lat”. 

 

Radna  Małgorzata Smoleń zauważyła, że przy obecnych brakach kadrowych 

wśród lekarzy i pielęgniarek, zaangażowanie tych grup zawodowych  

w sprawę pozostawienia Szpitala w Murckach nie wynika z pobudek osobistych. 

Prowadzi się obecnie dyskusję na temat dalszych losów Szpitala. 16 lutego br. 

podczas zaplanowanej Komisji Polityki Społecznej prezentowana będzie 

informacja o sytuacji finansowej Szpitala Murcki. Radna poprosiła aby 

informację tą przedstawił  Zarząd Szpitala. Zapytała jaka jest wysokość 

kwotowa  nadwykonań, ile jest nadwykonań ratujących życie, jakie były 

prowadzone negocjacje z NFZ i czy spółka wystąpiła na drogę sądową 

przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłacenie procedur.  

W Murckach są zapewne oddziały, które nie mają zbyt korzystnej wyceny 

procedury. Czy Zarząd Szpitala występował o akredytację ministerialną, bo to 

podnosi wartość wyceny punktowej.  Czy Zarząd spółki złożył wnioski  

o dofinansowanie z programu dotyczącego inwestycji.  Trzy izby przyjęć 

funkcjonujące w Szpitalu Murcki najprawdopodobniej generują koszty, gdyż 

izby przyjęć „zabijają każdy szpital”. NFZ płaci limit, nie można odmówić 

przyjęcia pacjentów, a podstawowa opieka medyczna ( świąteczno-nocna) 

odsyła pacjentów do izby przyjęć. Jak zarząd Szpitala widzi możliwości 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101163/Sesja%2036,%20Punkt%208%20-%20wniosek%20formalny%202,%20Data%2002.02.2017%2014.19.25.pdf
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organizacyjne aby funkcjonowała tylko jedna izba przyjęć. Radna poprosiła  

o informację o nadwykonaniach, o  obłożeniu łóżek oraz o niewykonaniach  

i z jakiego tytułu one wynikają. Poprosiła także o pokazanie rentowności 

każdego oddziału, tzn. przychodów i kosztów. Taka informacja pozwoli rozwiać 

wątpliwości ekonomiczne.  

 

Radny Piotr Pietrasz zauważył, że temat służby zdrowia dotyczy wszystkich 

mieszkańców. Kwestie ekonomiczne, dla nas samorządowców, nie mogą być 

stawiane na pierwszym miejscu. Nawiązując do pomysłu restrukturyzacji 

Szpitala Murcki, stwierdził, że chciałby zapoznać się z tym  planem. Porównał 

tę propozycje do pomyślnie przeprowadzonego procesu naprawczego w Szpitalu 

Bonifratrów.  Dodał, że wymaga to dużych nakładów finansowych, ale kwoty te 

rozkładają się w czasie. Nawiązał, że pracownicy Szpitala składali pismo do 

Pani Premier Beaty Szydło. Radny chciałby zapoznać się z udzieloną  w tej 

sprawie odpowiedzią. Sytuacja w służbie zdrowia jest dynamiczna. Radny 

chciałby znać stanowisko władz miasta co do propozycji łączenia szpitali w sieć. 

Jakie są zagrożenia prawne przy przekazywaniu majątku gminy. Na to należy 

patrzeć zawsze ze szczególną ostrożnością. Czy są przewidziane programy 

pomocowe dla szpitali w takiej sytuacji. W związku z zadłużeniem Szpitala, czy 

istnieje możliwość wygospodarowania kwoty np. 100 mln zł z budżetu miasta  

w perspektywie np. pięciu lat w celu restrukturyzacji Szpitala własnymi siłami.  

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi.  

 

Radny Maciej Biskupski zauważył, że nie ma przepisów, z których 

wynikałoby, że szpitale ma prowadzić jednostka samorządu terytorialnego. 

Nawiązując do przywołanej wcześniej sytuacji w Chorzowie, który planuje 

połączeniu dwóch szpitali, w świetle sytuacji, w której Marszałek Województwa 

podejmuje działania polegające na połączeniu czterech szpitali, widać, że  

problem związany ze szpitalami jest problemem powszechnym. Szukamy więc 

w tym wszystkim najlepszego rozwiązania. Dyskutujemy i liczymy na to, że uda 

nam się zabezpieczyć interesy mieszkańców oraz pracowników. Zapytał Pana 

Prezydenta kiedy możemy liczyć na decyzje w tej sprawie. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że „nas nic nie pogania”. Szpital generował 

i nadal generuje straty. Musimy jednak myśleć co z tym Szpitalem  

w przyszłości. Zobowiązał  się do podjęcia decyzji odnośnie Szpitala Murcki do 

końca lutego br. 

  

Radny Bartosz Wydra zauważył, że „im dalej brniemy, tym większy chaos 

nam z tego wychodzi”. Procedowanie powinniśmy zacząć od opracowania 

dokumentu, który by przedstawiał plusy i minusy jednego i drugiego wariantu 

zaproponowanego przez Pana Prezydenta. Niech to będzie dokument 

przygotowany przez niezależnych specjalistów, zawierający analizę 
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ewentualnych inwestycji oraz ścieżki przyszłości Szpitala. Na chwilę obecną nie 

mamy konkretów, trudno więc merytorycznie dyskutować.  

Prezydent Marcin Krupa podziękował za dzisiejszą dyskusję. Przypomniał, że 

w dniu wczorajszym odbyła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. 

Uczestniczyły w niej wszystkie zainteresowane strony. Prezydent zawnioskował 

aby Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powołała niezależnych ekspertów, 

którzy ocienią propozycje połączenia Szpitala Murcki oraz dalszego 

prowadzenia go przez miasto. Wynik tych analiz pokaże w którą stronę należy 

pójść. 

 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że skoro rozważane są dwa warianty,  

to dlaczego do dzisiejszej dyskusji nie zostały przygotowane tabele 

porównawcze z wyszczególnieniem plusów i minusów. Dlaczego mówi się 

przede wszystkim o wariancie połączenia. Dlaczego nie mówi się o programie 

naprawczym dla Szpitala. Radna zapytała jak w przypadku fuzji szpitali będzie 

wyglądała kwestia poradni specjalistycznych. Czy były jakieś przeciwskazania  

w ubieganiu się o środki unijne. Jak wyglądałaby kwestia przekazania mienia 

tego Szpitala. Radna stwierdziła, żeby przygotowany apel złożony na początku 

sesji, a stanowiący o zachowaniu Szpitala w dotychczasowej formule, rozważyć 

ponad podziałami politycznymi.  

 

Radna Bożena Rojewska zwróciła uwagę na fakt, że Urząd Miasta Katowice 

wydatkował 27 mln zł na oddłużenie Szpitala Murcki w związku z jego 

przekształceniem w spółkę prawa handlowego. Dlaczego w ślad za tymi 

kwotami władze miasta nie uczyniły nic aby umożliwić Szpitalowi działalność, 

bez konieczności generowania kosztów w związku z koniecznością odtwarzania 

przestarzałej infrastruktury. W trakcie Komisji Budżetu kilka miesięcy temu 

dyskutowano o tym, aby Szpital otrzymał dotację, jako pomoc finansową  

w kwocie 3 mln zł na skutek wykazywanej straty za rok 2016. Nawiązując do 

wypowiedzi Radnego Zawadzkiego, stwierdziła, że pełną odpowiedzialność za 

funkcjonowanie Szpitala bierze samorząd, gdyż jest to jedyny szpital miejski.  

W tej sprawie powinniśmy rozmawiać ponad podziałami. „Skoro atakuje Pan 

poprzedni rząd”, to Radna przypomniała, „że Pan Radny także popierając  

w owym czasie PSL, wspierał tym samym poprzednią koalicję rządzącą”.  

 

Radny Marek Chmieliński podziękował wszystkim Radnym oraz 

pracownikom i mieszkańcom za dyskusję. Radny zauważył, że Szpital Murcki 

pracuje z wielkim zaangażowaniem. Poprosił Pana Prezydenta o to aby sprawy 

związane z listem intencyjnym zostały jeszcze przemyślane i aby decyzji nie 

podejmować zbyt pochopnie. Co do sprawy amortyzacji, to są różne możliwości 

rozwiązania tego problemu. Istnieje np. forma użyczenia.  
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Radny podziękował także, za pośrednictwem Pani Radnej Barbary Wnęk,  Panu 

Senatorowi Piechocie za to, iż Szpital otrzymał dzięki niemu dotację, wówczas 

w kwocie 8,5 mln zł. Było to działanie istotne dla Szpitala. Szpital Murcki 

świadczy usługi i odgrywa znaczącą rolę w dzielnicy. Radny przypomniał, że  

w ubiegłych latach samorząd wspierał także Szpital w Ochojcu, chociażby  

w sprawie lecznictwa ponadlokalnego. Jest wola aby sprawy związane  

z parkowaniem i parkingami wspomóc i wspólnie rozwiązać. 

 

Przewodnicząca Rady podsumowała całą dyskusję. Wiele cennych uwag  

i pomysłów zostało tutaj przedstawionych.  

 

Prezydent Marcin Krupa podziękował wszystkim za dyskusję. Odbyła się ona 

w lepszej atmosferze niż poprzednia prowadzona w Murckach. Prezydent 

zapewnił, że zapozna się z wszystkimi przedstawionymi na sesji wnioskami. 

Zapewne będą one pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji, o czym Radni 

zostaną poinformowani.   

 

Prowadząca obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony 

Radnych, stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się  

z informacją Prezydenta Miasta Katowice na temat  sytuacji Szpitala Murcki Sp. 

z o.o. 
 

O godz. 14.55  ogłoszono przerwę w obradach.  

O godz. 15.15  wznowiono obrady.  
 

Punkt 9 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych 

w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych 

przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2016r. oraz w zakresie wyborów 

planowanych do przeprowadzenia. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali  przedmiotową 

informację jako druk sesyjny nr DS-773/17. 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z ww. informacją.  

Przewodnicząca Rady poinformowała dodatkowo, że w dniach 9 i 10 stycznia 

2017 r. odbyły się I sesje Rad Jednostek Pomocniczych nr 3 Zawodzie i nr 19 

Piotrowice-Ochojec. Na sesjach ukonstytuowały się organy Jednostek 

Pomocniczych. 

JP nr 3 Zawodzie 
Przewodniczącą Rady została Pani Anna Kurzydło 

Przewodniczącą Zarządu została Pani Grażyna Prycza-Kupny 

JP nr 19 Piotrowice-Ochojec 

Przewodniczącym Rady został Pan Andrzej Dawidowski 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101288/Punkt%208%20sesji.asx
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Przewodniczącym Zarządu został Pan Bogumił Chmiel 

Prowadząca obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się  

z informacją Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych  

w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych 

w dniu 20 listopada 2016r. oraz w zakresie wyborów planowanych do 

przeprowadzenia. 

 

Punkt 10 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wieloletniego 

planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice 

wraz z raportem z konsultacji z mieszkańcami. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali informację  jako 

druk sesyjny nr DS-767/16. 

Komisje Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zapoznały się z ww. 

informacją.  Jest to realizacja zapisów uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta 

Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice.  
 

Bogusław Lowak Naczelnik Wydziału Transportu przedstawił informację.  

Prowadząca obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją Prezydenta 

Miasta Katowice na temat wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu 

transportowego miasta Katowice wraz z raportem z konsultacji z mieszkańcami. 

Materiał zawarty w Informacji będzie przedmiotem prac powoływanej dzisiaj 

Komisji Transportu. 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2016r. oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2016r. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-760/16. 

Komisja Organizacyjna przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Miasta 

Katowice za 2016r.  

Wszystkie Komisje branżowe przyjęły swoje sprawozdania na posiedzeniach. 

Komisja Organizacyjna 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”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101289/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101290/Punkt%2010%20sesji.asx
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/Uchwała nr XXXVI/687/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice  

i ustalenia ich przedmiotu działania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-777/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W efekcie 

procedowanego projektu Rada Miasta Katowice utworzy nową komisję – 

Komisję Transportu, określając jednocześnie jej zakres działania. 

W związku z powyższym znowelizowany zakres działania obejmuje Komisja 

Infrastruktury i Środowiska. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/688/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice wraz  

z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-778/17. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Zgodnie z projektem ze składu Komisji Edukacji zostaje usunięta Pani radna 

Barbara Wnęk (rezygnację złożyła w grudniu 2016 r.). Natomiast od dnia sesji 

w wyniku otrzymanych informacji w tym zakresie: 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski przestał być członkiem Komisji Polityki 

Społecznej. 

Pan Radny Maciej Biskupski przestał być członkiem Komisji Polityki 

Społecznej. 

Pan Radny Jacek Piwowarczuk przestał być członkiem Komisji Infrastruktury  

i Środowiska. 

Pan Radny Tomasz Szpyrka przestał być członkiem Komisji Infrastruktury  

i Środowiska. 

Pan Radny Krzysztof Pieczyński został członkiem Komisji Infrastruktury  

i Środowiska. 

Pan Radny Witold Witkowicz przestał być członkiem Komisji Rozwoju Miasta. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101195&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101164/Sesja%2036,%20Punkt%2011,%20Data%2002.02.2017%2015.21.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101291/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101196&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101165/Sesja%2036,%20Punkt%2012,%20Data%2002.02.2017%2015.22.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101292/Punkt%2012%20sesji.asx
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Jednocześnie w wyniku informacji zgłoszonej podczas Komisji Organizacyjnej 

Pan Radny Marek Chmieliński przestał być członkiem Komisji Infrastruktury  

i Środowiska. 

 

Do pracy w Komisji Transportu zgłosili się następujący radni:  

Pan Radny Maciej Biskupski 

Pan Radny Marek Chmieliński 

Pan Radny Tomasz Szpyrka 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski 

Pan Radny Witold Witkowicz 

Pan Radny Piotr Pietrasz 

Pan Jacek Piwowarczuk 

Pan Aleksander Uszok  

oraz Przewodnicząca Rady Miasta Pani Krystyna Siejna, która  zapytała, czy 

wszyscy wymienieni potwierdzają pracę w tej Komisji. 

Wszyscy potwierdzili chęć pracy w nowo powołanej komisji.  

 

W związku z rezygnacją Pana Marka Chmielińskiego z pracy w Komisji 

Infrastruktury i Środowiska do projektu uchwały wprowadzono stosowną 

autopoprawkę uwzględniającą ten fakt.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała tekst uchwały wraz z autopoprawką: 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Katowice nr III/8/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice, 

zmienionej uchwałami nr V/70/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., nr XXIII/444/16 z 

dnia 6 kwietnia 2016 r. i nr XXX/587/16 z dnia 14 września 2016 r., 

wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 Komisja Edukacji usunąć pkt 9 „Barbara Wnęk” 

2) w § 1 ust. 5 Komisja Polityki Społecznej usunąć pkt 2 „Arkadiusz 

Godlewski” 

3) w § 1 ust. 5 Komisja Polityki Społecznej usunąć pkt 6 „Maciej Biskupski” 

4) w § 1 ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska usunąć pkt 4 „Jacek 

Piwowarczuk” 

5) w § 1 ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska pkt 11 w miejsce 

„Tomasz Szpyrka” otrzymuje brzmienie „Krzysztof Pieczyński” 

6) w § 1 ust. 7 Komisja Rozwoju Miasta usunąć pkt 11 „Witold Witkowicz ” 

7) w § 1 dodać ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Komisja Transportu: 

1) Maciej Biskupski 

2) Marek Chmieliński 
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3) Arkadiusz Godlewski 

4) Piotr Pietrasz 

5) Jacek Piwowarczuk 

6) Aleksander Uszok  

7) Krystyna Siejna 

8) Tomasz Szpyrka 

9) Witold Witkowicz.” 

8) w § 1 ust. 6 Komisja Infrastruktury i Środowiska usunąć pkt 1 

„Marek Chmieliński”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz ze zgłoszoną autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/689/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-779/17. 

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Prowadząca obrady zaproponowała, aby przewodniczącym Komisji Transportu 

został Pan radny Maciej Biskupski, a wiceprzewodniczącym Pan radny 

Arkadiusz Godlewski. 

Wymienieni Radni wyrazili zgodę. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że podczas Komisji Organizacyjnej 

ustalono, że Komisja Transportu będzie liczyła tylko 1 wiceprzewodniczącego. 

W związku z tym zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały uwzględniającą 

ten fakt. 

Odczytała  tekst uchwały wraz z autopoprawką: 

§ 1. Stwierdzić, że w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, radny 

Maciej Biskupski został wybrany przewodniczącym Komisji Transportu Rady 

Miasta Katowice. 

§2. Stwierdzić, że w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, radny 

Arkadiusz Godlewski został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji 

Transportu Rady Miasta Katowice. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101197&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101166/Sesja%2036,%20Punkt%2013,%20Data%2002.02.2017%2015.27.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101293/Punkt%2013%20sesji.asx
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§3. W uchwale nr III/9/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w 

sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice, zmienionej uchwałą nr V/71/15 z dnia 28 stycznia 2015 

r. wprowadzić następujące zmiany: 

1) w  § 1 ust. 5 Komisja Polityki Społecznej usunąć pkt 2 „Arkadiusz 

Godlewski – wiceprzewodniczący”;  

2) w § 1 dodać ust. 9, w brzmieniu: 

„9. Komisja Transportu: 

1) Maciej Biskupski - przewodniczący 

2) Arkadiusz Godlewski – wiceprzewodniczący” 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz ze zgłoszoną autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/690/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje i poprosiła Pana Przewodniczącego 

Macieja Biskupskiego o przedłożenie przez Komisję Transportu na jedną  

z najbliższych sesji Rady Miasta Katowice planu pracy Komisji Transportu na 

2017 r., a Pana Przewodniczącego Bartosza Wydrę poprosiła o nowelizację 

planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska wynikającego z nowego 

zakresu działania Komisji i przedłożenie go na jedną z najbliższych sesji. 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2016 . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-763/16. 

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 XXXVI/691/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w 2017r. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101198&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101167/Sesja%2036,%20Punkt%2014,%20Data%2002.02.2017%2015.30.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101294/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101200&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101168/Sesja%2036,%20Punkt%2015,%20Data%2002.02.2017%2015.31.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101295/Punkt%2015%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-761/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 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 XXXVI/692/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach   

( wniosek Medella S.A.). <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-762/16. 

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 XXXVI/693/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej  

5  w  Katowicach ( wniosek Primary Capital Sp. z o.o. ). <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-774/17. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Wiceprezydent Mariusz Skiba przedstawił projekt uchwały. 

 
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 XXXVI/694/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101201&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101169/Sesja%2036,%20Punkt%2016,%20Data%2002.02.2017%2015.32.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101296/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101202&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101170/Sesja%2036,%20Punkt%2017,%20Data%2002.02.2017%2015.33.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101297/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101203&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-766/16. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 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 XXXVI/695/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Szwoleżerów”. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-772/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Plac położony jest w rejonie Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz budynków przy 

ul. Tysiąclecia nr 88, 90 i 92 na Osiedlu Tysiąclecia.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy  20 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVI/696/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-780/17. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101171/Sesja%2036,%20Punkt%2018,%20Data%2002.02.2017%2015.35.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101298/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101204&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101173/Sesja%2036,%20Punkt%2019,%20Data%2002.02.2017%2015.36.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101299/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101205&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101174/Sesja%2036,%20Punkt%2020,%20Data%2002.02.2017%2015.37.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101300/Punkt%2020%20sesji.asx
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Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji. 

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/697/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Katowice na 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-775/17. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji. 

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o pozycję zawartą w projekcie uchwały: 

„promocję  Miasta  Katowice  poprzez  organizację  wydarzeń  sportowych,  

w tym hokeja  na  lodzie  w  roku  2017 oraz  Pucharu  Świata  European  Open 

w Judo Seniorów Katowice 2017 – 1.400.000 zł.”. Poprosiła o bliższe 

wyjaśnienie oraz rozbicie kwoty na oba wydarzenia.  

Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta przypomniał, że Katowice są 

gospodarzem wielu wydarzeń sportowych. Wspieramy  rozwój  hokeja na 

lodzie. Wydarzenia  zapisane w projekcie  będą rozgrywane m.in. na obiekcie 

„Jantor”  oraz  w  Spodku.  Część  kwoty zaplanowanej  w  projekcie  uchwały 

zostanie przeznaczona na turniej międzynarodowy z udziałem reprezentacji 

polski  w  hokeju  na lodzie, kwota 100.000 zł. przeznaczona będzie na Judo 

Seniorów  organizowanych  na  AWF, przy udziale AWF.  

Radna Barbara Wnęk  zapytała o konkretne kwoty na oba wydarzenia. 

Wspomniała także o zawodach  Judo  Seniorów. Jaki jest klucz wyboru takich,  

a nie innych imprez.  

Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, że wszystkie 

wydarzenia  są starannie analizowane. Po raz pierwszy organizujemy 

wydarzenie Judo Seniorów. Mamy nadzieję, że zyska ono akceptację.  

Przewodnicząca Rady zapytała gdzie będą się odbywać te wydarzenia.  

Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, że hokej w Jantorze, 

inne wydarzenia w Spodku, a  Judo Seniorów na obiekcie AWF. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101206&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101175/Sesja%2036,%20Punkt%2021,%20Data%2002.02.2017%2015.39.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101301/Punkt%2021%20sesji.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVI/698/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-776/17. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji. 

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVI/699/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-781/17. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska nie  opiniowała projektu  uchwały, gdyż 

wpłynął on do BRM po posiedzeniu komisji.   

Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynkowi Dróg przedstawił projekt 

uchwały.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 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 XXXVI/700/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101207&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101176/Sesja%2036,%20Punkt%2022,%20Data%2002.02.2017%2015.52.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101302/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101208&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101177/Sesja%2036,%20Punkt%2023,%20Data%2002.02.2017%2015.54.52.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101303/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101209&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Miasta Katowice w 2016 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w przekazanym Państwu pierwotnie 

porządku obrad z dnia 27 stycznia 2017r. znalazła się oczywista omyłka 

pisarska w jednym słowie zawartym w tytule projektu uchwały przekazanym 

jako DS-782/17. Prawidłowy tytuł tego projektu brzmi „w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Miasta Katowice w 2016 roku” i projekt o takim tytule będzie procedowany w 

punkcie 25. 

Poinformowała także, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr 

DS-782/17. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Mirosław Cygan Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego przedstawił 

projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/701/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta 

Katowice do utworzenia Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd  „Pro 

Silesia” wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-783/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent  Bogumił Sobula przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101178/Sesja%2036,%20Punkt%2024,%20Data%2002.02.2017%2016.00.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101304/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101210&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101179/Sesja%2036,%20Punkt%2025,%20Data%2002.02.2017%2016.05.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101305/Punkt%2025%20sesji.asx
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/Uchwała nr XXXVI/702/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania 

sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na 

terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-784/17 wraz z autopoprawką.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał co stanie się z patronami obecnie 

funkcjonujących szkół. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że patronów rekomendować 

będą szkoły, a Rada Miasta Katowice będzie nadawać nazwy stosowną uchwałą. 

Będziemy namawiać, aby szkoły zachowały imiona dotychczasowych patronów. 

 

Przewodnicząca Rady dopowiedziała, że procedura odbywać się będzie na 

wniosek szkoły skierowany do Rady Miasta Katowice. Poinformowała także, że 

wpłynął wniosek o zabranie głosu przez Pana J S ze Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział Katowice. Zainteresowanego jednak nie było. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 19 głosach „za”, 1 głosie  sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.   

Zadecydowano o reasumpcji głosowania, ze względu na wątpliwości natury 

technicznej.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku  sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVI/703/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na 

terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice wraz  

z autopoprawką. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101211&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101180/Sesja%2036,%20Punkt%2026,%20Data%2002.02.2017%2016.06.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101306/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101212&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101181/Sesja%2036,%20Punkt%2027,%20Data%2002.02.2017%2016.13.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101307/Punkt%2027%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-785/17 wraz z autopoprawką.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały. 

Radna Patrycja Grolik zapytała czy przewidziano zmniejszenie liczebności 

klas, aby zwiększyć efektywność nauczycieli i komfort dzieci oraz w celu 

nielikwidowania etatów nauczycielskich. Zapytała także czy przewidziane są 

środki na modernizację budynków obecnych gimnazjów i dostosowanie ich do 

potrzeb małych dzieci.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że analizowana jest sieć szkolna 

pod każdym względem, także w zakresie zatrudnienia nauczycieli. Limit dzieci 

w poszczególnych oddziałach jest określony, co nie oznacza, że musi być 

maksymalny. Będziemy szukali takich rozwiązań, które umożliwią jak najlepsze 

funkcjonowanie systemu. Precyzyjne koszty adaptacji budynków szkolnych nie 

są jeszcze znane, ale zapewne bezcenna okaże się tutaj współpraca pomiędzy 

dyrektorami szkół.  

 

Radny Tomasz Maśnica zaapelował aby przeprowadzenie reformy 

szkolnictwa, która budzi duży niepokój w środowisku nauczycielskim,  dokonać 

w sposób optymalny i dobry. Wyraził nadzieję, że władze oświatowe i Pan 

Prezydent dołożą wszelkich starań do tego, żeby wesprzeć wszystkie placówki 

oświatowe, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym. 

Radny wyraził chęć aktywnego zaangażowania środowiska w podejmowane 

decyzje, tak aby wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVI/704/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej  

w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-787/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101213&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101182/Sesja%2036,%20Punkt%2028,%20Data%2002.02.2017%2016.19.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101308/Punkt%2028%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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/705/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-788/17. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/706/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na 

skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-789/17. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/707/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A A na 

niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic  

i Mostów w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-768/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101214&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101183/Sesja%2036,%20Punkt%2028a,%20Data%2002.02.2017%2016.20.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101309/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101215&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101184/Sesja%2036,%20Punkt%2028b,%20Data%2002.02.2017%2016.21.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101310/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101216&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101185/Sesja%2036,%20Punkt%2028c,%20Data%2002.02.2017%2016.24.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101311/Punkt%2031%20sesji.asx
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Radny Dariusz Łyczko przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XXXVI/708/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Państwa H i J J na 

działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-769/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/709/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U M na 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach . 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-770/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/710/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Aleksander Uszok zauważył, że Festiwal Filmów Kultowych żegna się 

z Katowicami. Tracimy także m.in. kino dzielnicowe, kino samochodowe. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101217&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101186/Sesja%2036,%20Punkt%2029.1,%20Data%2002.02.2017%2016.26.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101312/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101218&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101187/Sesja%2036,%20Punkt%2029.2,%20Data%2002.02.2017%2016.28.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101313/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101219&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101188/Sesja%2036,%20Punkt%2029.3,%20Data%2002.02.2017%2016.30.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101314/Punkt%2034%20sesji.asx
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Wygląda na to, że imprezy, które miały już swoje umocowanie, stałą 

publiczność, wypracowaną tradycję tracimy. Może należałoby się zastanowić 

nad zwiększeniem puli środków na konkurs ofert i realizację zadań w obecnie 

obowiązującym trybie.  

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że Festiwal Filmów Kultowych 

rzeczywiście zniknął z mapy miasta. Jest to wynikiem tego, że wniosek który 

wpłynął do Katowic został określony w taki sposób, że działania, które będą 

realizowane w mieście dotyczące tego festiwalu będą działaniami 

towarzyszącymi  do głównej edycji filmów kultowych organizowanych  

w Gdańsku. Uznano więc, że taka impreza nie będzie dofinansowana, na 

korzyść innych utożsamianych z miastem Katowice.  

 

Radny Tomasz Maśnica zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie 

powtarzających się  awarii w szkole przy ul. Panewnickiej 172. Ostatnia awaria 

z 30 grudnia 2016r. spowodowała zalanie szatni i woda sięgała 10 cm.  

Prezydent Marcin Krupa przyjął zgłoszenie.  

 

Radny Marek Nowara zapytał czy w związku z brakiem dofinansowania 

dwóch inwestycji drogowych miasto ma opracowany jakiś  plan „B” na 

rozwiązanie problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniu drogowym ul. 

Kościuszki z ul. A. Krajowej oraz na węźle giszowieckim.  Zapytał także  czy 

jest sens ogłaszania przetargów w okresie świąteczno - noworocznym na 

opracowanie założeń związanych z rozwiązaniem chaosu reklamowego  

w Katowicach. Czy nie można było poczekać z tym po  nowym roku. Wówczas 

być może zgłosiło by się więcej oferentów. Radny zapytał także dlaczego miasto 

nie wsparło WOŚP. Nie było żadnej informacji w oficjalnych kanałach miasta.  

Prezydent Marcin Krupa odnosząc się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, stwierdził, że Katowice nie włączają się czynnie w organizację tej 

imprezy od lat, pozostawiając taką możliwość miastom ościennym. W tym roku 

organizowano tę imprezę w Sosnowcu. Prezydent poinformował, że przeznaczył 

na licytację plakat sylwestrowy z podpisami artystów, udostępniono także 

pomieszczenia szkolne dla sztabów lokalnych wolontariuszy. Prezydent 

stwierdził, że popiera WOŚP, udzielał się w niej w młodości oraz koncertował 

na jej rzecz. Co do sprawy DK 81 i DK 86 węzeł Kościuszki - Armii Krajowej 

oraz węzeł giszowiecki, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do 

Ministerstwa w kwestii pozyskania środków. Został on oceniony pozytywnie, 

jednak nie uzyskał wystarczającej ilości punktów. Złożyliśmy protest  

i oczekujemy rozstrzygnięcia.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że w kwestii ustawy 

krajobrazowej, wolą miasta jest uporządkowanie chaosu reklamowego. Nie jest 

to prosta i szybka procedura. W związku z tym miasto postanowiło przyspieszyć  

rozwiązanie tego problemu poprzez ogłoszenie przetargu i pozyskanie 
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podmiotu, który część „dialogu technologicznego” przejmie na siebie  

i zrealizuje tę część procedury. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk  zapytał   o nieruchomość przeznaczoną przez 

miasto dla TKKF przy ul. Złotej, która została następnie sprzedana 

deweloperowi. Czy nie został naruszony w tej sprawie  interes miasta.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  
 

Punkt 31 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

1.1. polityki rowerowej Miasta Katowice, 

1.2. ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w Katowicach. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. oświetlenia świątecznego ul. Dębowej i choinki przy kościele w Dębie, 

2.2. remontu dachu Kościoła w Dębie, 

2.3. Centrum Usług Wspólnych, 

2.4. budowy hali sportowej przy ul. Mikołowskiej 131, 

2.5. ilości wolnych lokali mieszkalnych – pustostanów – na terenie miasta 

Katowice, oraz kosztów jakie generują, 

2.6. przydziału lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice 

dla P G, 

2.7. nieprzekształcania Szpitala w Murckach lecz pozostawienia nadal jako 

SPZOZ Szpital Miejski Murcki. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie naprawy obrzeży studzienek 

kanalizacyjnych na ulicy Kosmicznej w Giszowcu. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. zwiększenia środków na finansowanie Orkiestr Dętych w Katowicach, 

4.2. możliwości prolongaty terminu złożenia oferty przez Global Center Group 

sp. z o. o. sp.k., 

4.3. przejęcia przez miasto Katowice od KHW S.A. KWK „Wujek” naprawy 

nawierzchni jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zgody  

w Katowicach, 

4.4. przywrócenia dzierżawy terenu przy ul. Kościuszki 138 w Katowicach na 

rzecz Pana B O, 

4.5. zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji budynku Oddziału 

Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-10 

w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101315/Punkt%2035%20sesji.asx
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1/ Radnego Marka Nowary w sprawie planowanych inwestycji kolejowych na 

terenie dzielnicy Zawodzie, 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie uhonorowania strażników 

miejskich, którzy uratowali życie bezdomnego,  

3/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie:  

3.1. dostępności procedury planowania przestrzennego dla osób starszych oraz 

niepełnosprawnych ruchowo,  

3.2. braku realizacji wniosku o wykup garażu na ul. Owocowej, 

4/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Piotra Pietrasza w sprawie 

uporządkowania zasad ruchu na skrzyżowaniu przy ulicy Gruszowej 10.  

 

Punkt 32 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do 

Rady Miasta w okresie międzysesyjnym: 

1/ w dniu 20 stycznia br. pismo p.o. Dyrektora Biura Górnośląskiego  Związku 

Metropolitalnego przekazujące uchwałę Zgromadzenia GZM nr 41/III/2017  

z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie GZM, w 

związku z wystąpieniem Gminy Jaworzno ze Związku ( z ww. uchwałą można 

się zapoznać w BRM); 

2/ w dniu 6 stycznia 2017 r. podczas uroczystości w siedzibie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  Przewodnicząca Rady Miasta 

otrzymała   platynowy  Laur Umiejętności  i  Kompetencji  –  nagrodę  

przyznaną  przez  Regionalną  Izbę Gospodarczą w Katowicach.  

Pan Wiceprezydent  Waldemar  Bojarun  oraz  Pan  Radny Józef  Zawadzki 

otrzymali  Złoty Laur; 

3/ pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Katowice  

w dniu 1 lutego 2017 r.) Pani adwokat J K reprezentująca  Pana  G Z  

Wiceprezesa  Stowarzyszenia  Katowickich  Taksówkarzy  wystąpiła   

z wezwaniem  do  usunięcia  naruszenia  prawa  na  uchwałę  Rady  Miasta 

Katowice nr XXXIV/668/16 z dnia 14 grudnia  2016 r. w sprawie ustalenia cen  

i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta 

Katowice. Wezwanie zostało Państwu przekazane w dniu dzisiejszym. 

 

Radny Adam Skowron pogratulował władzom miasta za formę i sposób  

wprowadzania reformy edukacji. 

 

Radna Barbara Wnęk zgłosiła kilka technicznych uwag do nowo testowanego 

systemu: 

1/ większa czcionka w  wyświetlanym na ekranie punkcie, 

2/ większa czcionka w wynikach głosowania, 

3/ niezawodny, niezawieszający się internet.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101316/Punkt%2036%20sesji.asx
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Radny Marek Nowara zauważył, że podczas transmisji on - line po godz. 

16.00 sesja była transmitowana „w ciemności”. Nie widać było kto przemawia.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali także do 

wiadomości informację o działaniach podejmowanych przez miasto w zakresie 

poprawy jakości powietrza.  

 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXVI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 16.50. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101317/Punkt%2037%20sesji.asx

