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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 2 marca  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:05 

Numery podjętych uchwał: XXXVII/711/17 – XXXVII/728/17 

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 o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach w 2016 roku. 

 

 

W sesji uczestniczyło 26  radnych ( na 28 ogółem): 

Radni nieobecni: 

1/ Bożena Rojewska  

2/ Józef Zawadzki  
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Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Katowice  

  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 pracy Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach w 2016 roku (DS-790/17). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 

2017 (DS-809/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w 

Katowicach (DS-791/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Raoula Wallenberga"(DS-792/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DS-

794/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej" 

(DS-796/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice w 2017 roku (DS-797/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki - 

Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 

(DS-799/17). 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu budynków 

ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-800/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-801/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach (DS-802/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach (DS-771/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej w Katowicach (DS-803/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w 

Katowicach (DS-804/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach (DS-805/17). 

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

miasta Katowice na 2017 rok (DS-806/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-807/17). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanej z miejsca pobytu pani D H z 

tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-808/17). 

26. 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 (DS-793/17). 

Skreślony. 

27. Rozpatrzenie skarg: 
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 Pani B D, Pani W S oraz Państwa S i B P na działania Prezydenta 

Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i 

krzewów (DS-798/17). 

28.  Zapytania radnych. 

29.  Interpelacje radnych. 

30.  Komunikaty i wolne wnioski. 

31.  Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXVII 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.  

Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Pana nadkomisarza  Tomasza Kępę 

– Z-cę Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach oraz Pana st. bryg. 

Bogdana Jędrochę  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej   

w  Katowicach.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXXVII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: 

Damian Stępień  i Tomasz Szpyrka. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Damian Stępień i Pan Tomasz Szpyrka  zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101580/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101581/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101449/Sesja%2037,%20Glosowanie%201,%20Data%2002.03.2017%2011.14.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101582/Punkt%203%20sesji.asx
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Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pani Krystyna Panek  wyraziła na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za” , braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym 

się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa nie zaproponował żadnych zmian w porządku obrad.  

Radny Marek Nowara zapytał dlaczego punkt: Zapytania radnych został 

wpisany do porządku obrad jako punkt 28. Poprzednio wpisywany był na 

początku sesji. Czy jest to stała zmiana, czy też pomyłka.  

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że chciałaby aby taka zamiana nastąpiła na 

stałe. Przez wiele poprzednich kadencji ten punkt znajdował się na końcu sesji. 

Sprawdzało się to bardzo dobrze. Jest to więc powrót do tej praktyki. 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXVI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  2 lutego 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 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 2 lutego 2017r. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

C.d. punktu 5  

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Radny Marek Chmieliński zawnioskował o zdjęcie punktu 26 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 (DS-793/17) z  porządku obrad.  

W kontekście podjętej decyzji Pana Prezydenta, punkt ten wydaję się 

bezprzedmiotowy.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101450/Sesja%2037,%20Glosowanie%202,%20Data%2002.03.2017%2011.15.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101583/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101584/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101584/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101451/Sesja%2037,%20Glosowanie%203,%20Data%2002.03.2017%2011.19.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101585/Punkt%206%20sesji.asx
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Radny Witold Witkowicz podziękował mieszkańcom dzielnicy Murcki oraz 

społeczności skupionej wokół Szpitala za determinację i zaangażowanie, bez 

których los placówki byłby przesądzony. Co do złożonego przez Radnego 

Chmielińskiego wniosku, zgłosił zdanie przeciwne. Uważa, że podjęcie apelu 

umożliwi Radzie Miasta zabranie głosu w tej kluczowej dla miasta sprawie. 

Dotychczas stanowisko zajął jedynie Prezydent Miasta Katowice, tymczasem 

Rada Miasta formalnie pozostaje bierna. Apel daje szansę wszystkim siłom 

politycznym zasiadającym w tym gremium na wypowiedzenie się i wsparcie 

Pana Prezydenta w jego decyzji. Radny uważa, iż niepodjęcie apelu byłoby 

swojego rodzaju „ucieczką od odpowiedzialności”.  

 

Radny Piotr Pietrasz także podziękował mieszkańcom Murcek oraz 

pracownikom Szpitala za determinację w tej sprawie. W tej chwili potrzebne jest 

dużo pracy, a nie „fajerwerki” w postaci takich, czy innych uchwał nie mających 

skutków prawnych. Przypomniał, że na ostatniej Komisji Polityku Społecznej 

odbyła się dyskusja nt. Szpitala. Kolejna dyskusja przewidziana jest na 

następnym posiedzeniu Komisji.  

 

Radny Marek Chmieliński podtrzymał swój wniosek. Poprosił aby Pani 

Przewodnicząca dopuściła do zabrania głosu przedstawicieli Szpitala. Nie jest 

więc potrzebny wspomniany punkt w porządku obrad.  

 

Radna Barbara Wnęk przychyliła się do podziękowań mieszkańców, którzy 

walczyli o ten Szpital. Podziękowała także wszystkim radnym, którzy podpisali 

projekt apelu. „To pokazuje, którzy radni faktycznie chcą i walczą o ten 

Szpital”. Apel wykazuje pewną intencję, tzn., że Radni popierają aby Szpital 

pozostał miejski. Jest to więc wyśmienita okazja do pokazania, że „sprawa leży 

nam na sercu”. Jest to także okazja aby pokazać nie tylko pojedyncze osoby, 

„które się wychwala za to, iż walczą o ten Szpital”. Przykładem jest list wysłany 

do mieszkańców dzielnicy Murcki, „w którym wychwala się jednego z radnych 

za to, że tak bardzo walczył o ten Szpital”. Zapomina się o jeszcze jednej radnej, 

która naprawdę zaangażowana była w sprawę „walki o Szpital, a jej nazwisko 

we wspomnianym liście nie padło”. Radna zaapelowała o to abyśmy poprzez 

podjęcie apelu pokazali jak bardzo nam na tym Szpitalu zależy.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski podziękował Panu Chmielińskiemu za zabranie 

głosu, bo „w czasie gdy debatowaliśmy na temat Szpitala, jego głosu zabrakło,  

a szkoda, bo wówczas ten głos jako mieszkańca Murcek oraz Radnego był 

bardzo potrzebny”. Ten apel jest aktualny. „ Na razie mamy do czynienia tylko 

ze słowem Pana Prezydenta. Wczoraj chciał sprzedać, dzisiaj mówi, że nie chce 

sprzedać, nie wiemy co będzie chciał zrobić pojutrze. W związku z tym 
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uważamy, że ten apel Rada Miasta powinna podjąć, żeby zobowiązać Pana 

Prezydenta do pewnej całości w poglądach”  i  żeby Szpital miejski nadal taki 

pozostał. „Na razie mamy słowa, nie mamy faktów”… „Pora zacząć działać 

poprzez fakty”.  

 

Radny Maciej Biskupski zwrócił się do Radnego Godlewskiego. „Proszę nie 

mierzyć innych swoją miarą… Proszę nie czynić tutaj żadnych insynuacji”. Do 

Pani Radnej Wnęk stwierdził, że „przykro to słyszeć, Pani aktywność miała 

miejsce tylko na sali sesyjnej, a prawda jest taka, że wiele osób, które siedzą na 

tej sesji angażowało się… To, że Pan Chmieliński nie angażował się w sprawy 

Szpitala w Murckach to jest daleko idące nadużycie”. Złożył wniosek formalny  

o zakończenie dyskusji.  

 

Radna Małgorzata Smoleń podziękowała Panu Prezydentowi za podjętą 

decyzję. Nie może się jednak zgodzić, że nad dalszymi losami Szpitala 

będziemy dyskutować na Komisji Polityki Społecznej. Było wiele nieścisłości. 

Podczas ostatniej Komisji Polityki Społecznej, Zarząd Spółki Szpital Murcki 

„przyszedł nieprzygotowany. Nie otrzymano informacji, na które oczekiwano”. 

Z pisma z 1 marca br. Wiceprezydenta Bogumiła Sobuli, Radni otrzymali 

informację, że część problemów i pytań jest już nieaktualna”.  Radna zauważyła, 

że należy przygotować pełną diagnozę problemów gnębiących Szpital  

w Murckach. Poprosiła o przedstawienie programu naprawczego  Szpitala 

Murcki za pomocą własnych zasobów kadrowych i  w uzgodnieniu ze stroną 

społeczną. Radna zakłada, że władze Szpitala będą program naprawczy 

realizowały nie tylko  w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia i obniżania 

wynagrodzeń pracownikom.  Poprosiła aby został określony termin wdrożenia 

tego programu. Radna poprosiła także aby dokumenty na ten temat  zostały 

przygotowane na najbliższe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.  

 

Przewodnicząca Rady w wyniku wyczerpania dyskusji, poddała pod 

głosowanie wniosek Radnego Chmielińskiego o zdjęcie punktu 26 

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 (DS-793/17) z porządku obrad.  

Wniosek uzyskał wymaganą, bezwzględną większość głosów ustawowego 

składu Rady, w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 8 głosów przeciw i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101452/Sesja%2037,%20Glosowanie%204,%20Data%2002.03.2017%2011.33.12.pdf
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W związku z tym, iż wpłynął wniosek Pani B A o zabranie głosu  

w zdjętym właśnie z porządku obrad punkcie 26, Przewodnicząca Rady poddała 

pod głosowanie udzielenie głosu Pani A.  

Pani B A zabrała głos w wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 22 głosy 

„za” i 1 głos sprzeciwu.   

Pani B A odczytała list otwarty skierowany do Prezydenta Miasta oraz Radnych 

Rady Miasta Katowice. W związku z podjętą przez Pana Prezydenta decyzją  

o pozostawieniu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w zasobach miasta oraz podjęciu 

działań związanych z dostosowaniem Szpitala do obowiązujących standardów, 

Przemawiająca  podziękowała Panu Prezydentowi za podjęcie trudnej  

i odważnej decyzji. Podziękowała za wysłuchanie racji wszystkich stron. 

Koncyliacyjna postawa Pana Prezydenta budzi respekt  

i szacunek. Podziękowała Państwu Radnym Miasta Katowice za merytoryczne 

podjęcie tematu Szpitala Murcki, rozważenie przyczyn jego obecnej kondycji 

oraz potencjału do kontynuacji działalności. Podziękowała za poświęcony czas  

i uwagę. Pozwolenie na dalszą działalność Szpitala oraz oświadczenie  

o planowanym jego doinwestowaniu  spełnia oczekiwania wielu mieszkańców 

Katowic, potencjalnych pacjentów. Jasne i przejrzyste stanowisko władz miasta 

Katowice stanowi dla pracowników Szpitala rękojmię i zobowiązuje do 

intensywnego działania i współpracy w celu naprawy obecnej, trudnej sytuacji 

jednostki. List podpisały związki zawodowe i pracownicy Szpitala w Murckach. 

230 osób poświęciło swój czas pracując w ramach wolontariatu dla tego 

Szpitala. Sprawa tej placówki  powinna być ponad podziałami, gdyż jest to zbyt 

ważna instytucja dla miasta. Czas jest bardzo ważny. Już musimy się 

przygotować do zapisów nowej ustawy zdrowotnej. Podziękowała także za 

wszystkie merytoryczne spotkania, które odbyły się w sprawie.  

 

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 31 stycznia  do 27 lutego 2017r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Aleksander Uszok podziękował Panu Prezydentowi za obecność  

w Kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła na uroczystości odsłonięcia 

tablicy Ofiar Tragedii Górnośląskiej ufundowanej przez Ruch Autonomii 

Śląska. Po raz pierwszy  upamiętniono to historyczne zdarzenie, które traktuje 

sprawę całościowo tzn. zarówno deportację, jak i rzeczywistość obozową na 

Górnym Śląsku po II Wojnie Światowej. Radny wyraził nadzieję na obecność 

Pana Prezydenta w styczniu przyszłego roku na wspólnym spotkaniu pod bramą 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101586/Punkt%207%20sesji.asx
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obozu w Zgodzie, gdyż władze naszego miasta dotychczas nie uświetniły swoją 

obecnością tych obchodów.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że sprawa Tragedii Górnośląskiej jest sprawą 

ogromnej wagi.  Przypomniał, że Rada Miasta Katowice podejmując uchwałę  

o budowie pomnika ofiar deportacji do obozów pracy w Związku Sowieckim, 

wyszła naprzeciwko apelu Pana Dyr. Sznajdera z Instytutu Pamięci Narodowej 

oraz Księdza Arcybiskupa Skworca. Wreszcie będziemy mieli ten pomnik. 

Radny zapytał co to jest pojęcie „Tragedia Górnośląska”. Temat ten nie został 

dokładnie sprecyzowany. Zaznaczył, że nie bagatelizuje tego zdarzenia. „Jest to 

ogromna tragedia”. Był wśród tych, którzy gorąco zabiegali o budowę tego 

pomnika. Uważa jednak, że ma ona szerszy wymiar tego co się na Śląsku działo 

w latach II wojny Światowej i przed nią. W 1938r. miała miejsce Noc 

Kryształowa, podczas której w stosunku do ludności pochodzenia żydowskiego 

zostały spalone synagogi w Gliwicach, Toszku, w Bytomiu.  Czy to była 

Tragedia Górnośląska?. W Katowicach, w momencie, kiedy „zawaliło się 

państwo polskie, wojska niemieckie wkroczyły do Katowic „to natychmiast ci 

kulturtregerzy także spalili synagogę, jeden z najpiękniejszych budynków, 

którego nam dzisiaj w Katowicach brakuje. Mordowano powstańców śląskich,  

w bestialski sposób powieszono Henryka Sławika w Obozie w Mauthausen, za 

to, że pomagał przeżyć Żydom”. Radny uważa, że te wydarzenia także należy 

zaliczyć do Tragedii Górnośląskiej.  

 

Radny Aleksander Uszok stwierdził, że są głosy „aby termin „Tragedii 

Górnośląskiej” rozciągać jeszcze dalej wstecz aż do Bitwy pod Legnica, czy 

Bitwy pod Grunwaldem i innych wydarzeń”.  Termin ten jest dość dobrze 

zdefiniowany również przez historyków. Zobowiązał się dostarczyć 

przedmówcy stosownych publikacji wydanych przez Instytut Pamięci 

Narodowej w Katowicach, w których kwestia ta została bardzo dokładnie 

omówiona przez bardzo kompetentnych historyków. Odesłał także do uchwały 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2011r., gdzie sprawę  

szczegółowo omówiono.  

 

Radny Michał Luty wyraził podziękowanie dla Pana Prezydenta za podjęcie 

tematu budowy Centrum Nauki w Katowicach. Temat ten ciągnie się od wielu 

lat. Pan Prezydent był założycielem Stowarzyszenia Katowickiego Towarzystwa 

na Rzecz Budowy Centrum Nauki w Katowicach w 2011r. „Wreszcie w niebyt 

odeszli trzej przedstawiciele samorządu i nauki, którzy podpisali list intencyjny 

dotyczący wyprowadzenia budowy tego centrum z Katowic. Prezydent Katowic 

zawsze miał przekonanie do utworzenia tego obiektu w Katowicach. Kiedy 

Rada Miasta Katowice w lipcu 2011r. podejmowała uchwałę o zobowiązaniu 

Pana Prezydenta Uszoka do podjęcia działań zmierzających do budowy  
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w Katowicach Centrum Nauki, to za podjęciem uchwały głosowało 16 osób. 

Nikt nie był przeciw i cały Klub Platformy Obywatelskiej nie brał udziału  

w głosowaniu. To także pokazuje zaangażowanie tego klubu w takiej sprawie  

i zaangażowanie w życie miasta. Kiedy Prezydent Uszok wystosował list do 

Pana Marszałka oferując wyłożenie 20 mln zł i wspólne rozpoczęcie budowy 

Centrum Nauki, to uzyskał odpowiedź, że sprawa budowy została jest zamknięta 

i będzie ono wybudowane w Parku Śląskim.  

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 1 lutego 2017 roku do 1 marca 2017 roku odbyła się                          

sesja Rady Miasta Katowice oraz 10 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. 

Przewodnicząca   Rady Miasta Katowice  uczestniczyła w wydarzeniach: 

4 lutego 2017 roku w karnawałowym koncercie Prezydenta Miasta Katowice w 

siedzibie NOSPR; 

5 lutego 2017 roku   w inauguracji Katowickiego Karnawału Komedii w 

Teatrze Śląskim; 

14 lutego 2017 roku  w Koncercie Walentynkowym w siedzibie NOSPR; 

17 lutego 2017 roku w posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 

Pyskowicach. 

 

Punkt  8  Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach w 2016 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali informację  

jako druk sesyjny nr  DS-790/17. 

Z informacją zapoznała się wstępnie Komisja Polityki Społecznej.  

 

Pan Tomasz Kępa Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach 
przedstawił film przygotowany przez Komendę Miejską Policji nt. jej pracy  

w 2016r.   

Z-ca Komendanta przypomniał jeszcze o programie „Bezpieczna Przystań”, 

który okazał się spektakularnym sukcesem Komendy Miejskiej Policji i miasta 

Katowice, adresowanym do osób starszych  i prezentował Polskę na 

Europejskim Festiwalu Profilaktyki Społecznej w Bratysławie.  

 

Radny Damian Stępień nawiązał do inicjatywy powołania Rady Społecznej 

przy Komendancie Miejskim Policji. Zostali tam zaproszeni przedstawiciele 

Rad Jednostek Pomocniczych, jednak nie wszyscy znaleźli się w tym gronie, 

tymczasem zgłaszają taką chęć, szczególnie w tych dzielnicach gdzie problemy 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101587/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101588/Punkt%209%20sesji.asx
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związane z drobną przestępczością są bardzo uciążliwe. Radny zapytał czy jest 

planowane rozszerzenie tego grona.  

Pan Tomasz Kępa Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach 
wyjaśnił, że sprawozdanie przygotowane na dzisiejszą sesję dotyczyło roku 

2016r. Rada Społeczna, o której wspomniał Pan Radny została powołana  

w lutym br. Pierwsze propozycje powołania tego gremium odbyło się w czerwcu 

2016r. Informacje osób potencjalnie zainteresowanych napływały. Ci, którzy się 

zgłosili są. Rada nie będzie zamknięta. Będą spotkania dotyczące 

poszczególnych dzielnic.  Po roku działalności będzie można pokusić się  

o podsumowania.  

 

Przewodnicząca Rady  wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację o działalności  

i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2016 roku. 

/Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach w 2016 roku- zał. nr 2 / 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Katowice na rok 2017. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-809/17. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Transportu ustaliła swój plan pracy. 

Zmianie uległ także plan pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Do Przewodniczącej Rady wpłynęła korekta planu pracy Komisji Transportu od 

Pana Przewodniczącego Macieja Biskupskiego – przeniesienie (zamiana) 

tematów z marca na kwiecień i z kwietnia na marzec. 

Radny Maciej Biskupski potwierdził powyższa korektę. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z korektą.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/711/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych w Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101589/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101490&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101453/Sesja%2037,%20Glosowanie%206,%20Data%2002.03.2017%2012.50.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101590/Punkt%2011%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-791/17. 

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu Miasta  zaopiniowały  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/712/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Raoula 

Wallenberga".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-792/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest przy ul. Francuskiej w rejonie budynków przy ul. 

Rybnickiej. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 22 głosach „za, 1 głosie sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.    

/Uchwała nr XXXVII/713/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-794/17. 

Komisje  Polityki Społecznej i Budżetu Miasta zaopiniowały  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/714/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101491&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101454/Sesja%2037,%20Glosowanie%207,%20Data%2002.03.2017%2012.51.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101591/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101492&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101456/Sesja%2037,%20Glosowanie%208,%20Data%2002.03.2017%2012.53.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101592/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101493&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje 

i więcej".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-796/17. 

Komisja  Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/715/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Katowice w 2017 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-797/17. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku głosów 

sprzeciwu i  1 głosie „wstrzymującym się”.    

/Uchwała nr XXXVII/716/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki - 

Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 

wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-799/17. 

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.   

 
Prezydent Marcin Krupa przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101457/Sesja%2037,%20Glosowanie%209,%20Data%2002.03.2017%2012.54.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101593/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101494&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101459/Sesja%2037,%20Glosowanie%2010,%20Data%2002.03.2017%2012.55.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101594/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101495&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101460/Sesja%2037,%20Glosowanie%2011,%20Data%2002.03.2017%2012.56.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101595/Punkt%2016%20sesji.asx
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Radny Marek Nowara zapytał czy znana jest szacunkowa wartość 

przewidzianej na darowiznę działki.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że około 36 mln zł.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

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

sprzeciwu i  3 głosach „wstrzymujących się”.    

/Uchwała nr XXXVII/717/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu 

budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-800/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/718/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-801/17. 

Komisja  Polityki  Społecznej  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął 

on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Pani Małgorzata Moryń Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

przedstawiła 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 XXXVII/719/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101496&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101461/Sesja%2037,%20Glosowanie%2012,%20Data%2002.03.2017%2012.59.38.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101596/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101505&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101462/Sesja%2037,%20Glosowanie%2013,%20Data%2002.03.2017%2013.00.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101597/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101497&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-802/17. 

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice rozstrzygnęła  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

Pan Jerzy Pogoda Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w 

Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego przedstawił   projekt 

uchwały oraz 3 nieuwzględnione w całości uwagi.  

Pierwsze wyłożenie projetu planu do publicznego wglądu w dniach od 

17.03.2016r. do 15.04.2016r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do 

dnia 29.04.2016r.  

 

1głosowanie 

uwaga nr  1.2 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku 

glosowania: 23  głosów „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2 głosowanie 

uwaga nr  1.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku 

glosowania: 25  głosy „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3 głosowanie 

uwaga nr  1.4 

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

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku 

glosowania: 24  głosy „za”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101463/Sesja%2037,%20Glosowanie%2014,%20Data%2002.03.2017%2013.02.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101598/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101465/Sesja%2037,%20Glosowanie%2016,%20Data%2002.03.2017%2013.12.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101466/Sesja%2037,%20Glosowanie%2015,%20Data%2002.03.2017%2013.11.03.pdf
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 

16.12.2016r. do 17.01.2017r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do 

dnia 31.01.2017r. nie wniesiono uwag.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała cały projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/720/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  19  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-771/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała  projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/721/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-803/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała  projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/722/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101467/Sesja%2037,%20Glosowanie%2017,%20Data%2002.03.2017%2013.13.15.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101498&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101468/Sesja%2037,%20Glosowanie%2018,%20Data%2002.03.2017%2013.14.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101599/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101499&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101469/Sesja%2037,%20Glosowanie%2019,%20Data%2002.03.2017%2013.14.57.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101600/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101500&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101470/Sesja%2037,%20Glosowanie%2020,%20Data%2002.03.2017%2013.15.46.pdf
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obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-804/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała  projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/723/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-805/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała  projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/724/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-806/17. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/725/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

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

<zapis AV - brak zapisu> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101601/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101501&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101471/Sesja%2037,%20Glosowanie%2021,%20Data%2002.03.2017%2013.16.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101602/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101602/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101502&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101472/Sesja%2037,%20Glosowanie%2022,%20Data%2002.03.2017%2013.17.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101603/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101503&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101473/Sesja%2037,%20Glosowanie%2023,%20Data%2002.03.2017%2013.18.10.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-807/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/726/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanej z miejsca pobytu 

pani D H z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-808/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXXVII/727/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 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. 

Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B D, 

Pani W S oraz Państwa S i B P na działania Prezydenta Miasta Katowice  

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-798/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko przedstawił projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101504&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101474/Sesja%2037,%20Glosowanie%2024,%20Data%2002.03.2017%2013.18.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101605/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101506&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101475/Sesja%2037,%20Glosowanie%2025,%20Data%2002.03.2017%2013.19.53.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101606/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101607/Punkt%2027%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 24 głosach „za”,  1 głosie  

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVII/728/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Zapytania radnych. <zapis AV> 
 

Radny Tomasz Maśnica poprosił o poinformowanie na piśmie o przebiegu 

prac związanych z usuwaniem awarii wodnokanalizacyjnej w Szkole 

Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej 172, o co pytał już podczas ostatniej 

sesji Rady Miasta oraz w jakim czasie nastąpi usunięcie tej awarii. Powrócił 

także do sprawy wycinki topoli przy ul. Zarańskiego. Od kilku lat nie da się 

także nic zrobić z wyznaczeniem miejsc parkingowych w tej okolicy w związku 

z czym teren zielony ulega dewastacji przez parkujące tam na dziko samochody.   

 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Co do 

awarii sieci wodociągowej, to wymianie musi podlegać cały wodociąg.  Sprawa 

dotyczy nie tylko Szkoły, ale także innych budynków przy tej ulicy. 

 

Radny Maciej Biskupski nawiązał do sprawy ustalenia lokalizacji linii 

kolejowej dla inwestycji pod nazwą modernizacja linii E-65. Mieszkańcy 

Szopienic i Zawodzia obawiają się, że przy okazji tej inwestycji zbudowana 

zostanie dodatkowa linia kolejowa zlokalizowana blisko zabudowań. Radny 

poprosił o szczegółowe informacje na ten temat na piśmie.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że temat ten powraca co jakiś czas. Co do 

przebiegu linii i zakresu zaawansowania prac, Prezydent zobowiązał się 

wystąpić pismem do Wojewody Śląskiego.  

 

Radny Damian Stępień poinformował, że przy ul. Kopalnianej prowadzone 

były prace naprawcze węzła ciepłowniczego przez firmę  Tauron. Po ich 

zakończeniu położono kostkę brukową, ale w sposób bardzo prowizoryczny  

i nierówny. Radny poprosił aby doprowadzić ten teren do stanu pierwotnego.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że podejmie działania w sprawie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do podjętej ustawy o ochronie przyrody. 

Wyraził nadzieję, że Prezydent Katowic nie dopuści do tego aby wycinanie 

drzew i krzewów można było poszerzać. Nie zamieniajmy Katowic  

w „kamienną pustynię”. Wycinanie drzew to rabunek. Brak zieleni powoduje, iż 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101507&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101476/Sesja%2037,%20Glosowanie%2026,%20Data%2002.03.2017%2013.23.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101608/Punkt%2028%20sesji.asx
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jest mniej powietrza. Jedno drzewo to tlen dla czworga ludzi. Radny poprosił 

Pana Prezydenta o nieposzerzanie wycinki.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że rozpoczęto już działania w ramach 

współpracy ze Śląskim Związkiem  Gmin i Powiatów aby ustalić jednolite 

postepowanie na terenie zrzeszonych gmin i podejmować wspólne, jednolite  

działania w tym zakresie. W przestrzeniach prywatnych problem niestety 

istnieje. 

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o kilka spraw: 

1/ czy na ul. Kołodzieja w Murckach były przeprowadzone pomiary hałasu i w 

jakich godzinach je przeprowadzano; 

2/ kiedy rozpocznie się remont ul. Goetla i kiedy powstaną tam obiecane 

miejsca parkingowe; 

3/ co z Parkiem Wantuły w Kostuchnie, jakie będą jego dalsze losy i czy podjęto 

już jakieś kroki w tej sprawie. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że Park Wantuły wymaga odrolnienia. Dopiero po zakończeniu tego 

procesu będzie można przystąpić do podjęcia inwestycji.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o sprawę patroli rowerowych Straży 

Miejskiej. W odpowiedzi na interpelację, Radny otrzymał informację, że będą 

kontynuowane prace w kierunku utworzenia w strukturze Straży Miejskiej 

takich patroli. Zapytał o zaawansowanie tych prac. Kolejna interwencja 

Radnego dotyczyła trasy rowerowej nr 1 i sprawy związane ze szlabanem 

zlokalizowanym przy dojeździe do ul. 73 Pułku Piechoty. Jest tam 

niebezpiecznie, brak jest możliwości bezpiecznego przejazdu obok.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie 

odnośnie szlabanu. Co do patroli rowerowych, Prezydent wyjaśnił, że zmiany 

przebiegu ścieżek rowerowych są zawsze konsultowane ze środowiskiem osób 

zainteresowanych. Co do patroli rowerowych w Straży Miejskiej, Prezydent 

zapewnił, że od wiosny takie działania będą prowadzone.  

 

Radny Adam Skowron zapytał o dalsze losy Hali Parkowej w Katowicach.  

Prezydent Marcin Krupa poinformował o planach związanych z powstaniem 

w tym miejscu Śląskiego Centrum Innowacji. Zobowiązał się udzielić 

odpowiedzi na piśmie. Dodał jednak, że w sprawie Centrum Nauki, a właściwie 

Śląskiego Centrum Innowacji jest  po rozmowie z Panem Marszałkiem,  po 

którym podjęto wspólnie decyzję aby Hala Parkowa stała się miejscem 

docelowym tej inwestycji. Miejsce to w latach 30-tych ubiegłego wieku było 

halą wystawienniczą, a w latach 50-tych po przebudowie została zrealizowana 

tam funkcja kulturalna. Powyżej zaplanowana została budowa basenu, AWF 

planuje zbudować stadion lekkoatletyczny i dopełnieniem tego będzie 
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wspomniana hala z docelowym dobudowaniem do niej kolejnych obiektów. 

Obecnie przystępujemy do stworzenia zespołu związanego z realizacją 

koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla tego obiektu. Później  do konkursu 

architektoniczno-budowlanego, który wyłoni konkretny projekt. Po zamknięciu 

tej procedury, można będzie przystąpić do realizacji inwestycji. Funkcje 

przyszłego Śląskiego Centrum Innowacji będą się opierały na założeniach 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, gdzie jako główne elementy 

podano takie działalności jak: medycyna,  nowe technologie medyczne, 

energetyka, informacja i komunikacja. Dodatkowo znajdzie się tam także  

urbanistyka i architektura. Celem jest to aby zachęcać młodych ludzi do  

studiowania się i uczenia określonych zawodów, jako przyszłościowych.  

 

Radna Barbara Wnęk ponowiła swój wniosek z 2015r.  o wiaty przystankowe 

przy dawnej Hucie Baildon. Na jakim etapie jest ta sprawa. Radna poprosiła 

także o udzielenie  odpowiedzi w związku z decyzją dotyczącą Szpitala Murcki. 

Podjęte były różne działania promocyjne w tej sprawie. Jakie środki publiczne 

zostały zaangażowane w promocję ogłoszenia tej decyzji Pana Prezydenta, m.in. 

w wysyłkę listów do mieszkańców Katowic, ogłoszeń prasowych, w jakich 

redakcjach ogłoszenia te były zamieszczane, w promocję na Facebooku. Jaka to 

była kwota. Radna zapytała z jakiej pozycji budżetu pochodzą te środki.  
 

Prezydent Marcin Krupa odnośnie zapytania nt. Szpitala Murcki odpowiedział 

Pani Radnej, że środki były właściwe do podjętych działań. Pochodziły one  

z budżetu konsultacji społecznych, bo też taką formę to przyjęło. W sprawie 

wniosku Pani Radnej nt. wiat przystankowych, Prezydent  zobowiązał się 

udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Krzysztof Pieczyński zauważył, że służby miejskie przystąpiły do 

wiosennych porządków. Usuwają świąteczne ozdoby. Radny zapytał czy napis 

„Katowice” umieszczony od strony al. Korfantego, który uzyskał sympatię  

i aprobatę mieszkańców mógłby pozostać elementem całorocznym.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wymyślił ten napis jako element ozdób 

świątecznych. Czas jego ekspozycji został przedłużony. Pojawi się jeszcze 

zapewne coś ciekawego, a napis powróci na święta.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o możliwość upamiętnienia postaci 

Romana Hrabara. Uważa, że postawa Pana Hrabara i pasja z jaką walczył  

o odzyskanie polskich dzieci porwanych w trakcie  II Wojny Światowej jest 

godna podziwu. Dzięki tym działaniom około 30 tys. dzieci wróciło do Polski. 

Radny zapytał czy może liczyć na poparcie tej sprawy przez Pana Prezydenta.  
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Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że z podobnym wnioskiem zwróciła się 

także „Gazeta Wyborcza”. Przypomniał, że w kwestii nazewnictwa ulic,  sprawa 

leży w gestii Państwa Radnych.  

 

Radny Maciej Biskupski nawiązał ponownie do tematu Centrum Nauki.  

W doniesieniach medialnych pojawia się informacja, iż koszt tej inwestycji 

będzie wynosił około  200 mln zł. Zapytał o ten aspekt finansowy. Pojawiają się 

zapowiedzi, iż w ten projekt ma zamiar zaangażować się Marszałek 

Województwa Śląskiego. Czy to oznacza, iż plany dotyczące tej inwestycji  

w Parku Śląskim zostały wycofane. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że trudno jest mu się wypowiadać za 

Pana Marszałka. Podchodzi on jednak do tego projektu bardzo pozytywnie. 

Pozyskano informację, że o około 10 mln EURO, czyli 40 mln zł. można się  

ewentualnie ubiegać ze środków unijnych. Wiadomo natomiast, że  na budowę 

takiego samego obiektu w Parku Śląskim, Urząd Marszałkowski nie ma 

funduszy. 

 

Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na brak odpowiedzi na jego zapytanie 

związane z brakiem tablic informacyjno - ogłoszeniowych na Os. Kokociniec. 

Posłużyły by one do lepszej komunikacji z mieszkańcami. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Po 

ustąpieniu mrozów ewentualnie będzie je można zamontować. 

 

Radny Michał Luty zapytał o obiekt na Rynku. Czy zostanie on oddany do 

Świąt Wielkanocnych.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że chcemy aby w tym obiekcie zaistniało 

„coś ciekawego, wyjątkowego”. Poszukujemy więc ajenta, który to zapewni. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o kilka spraw: 

1/ na jakim etapie jest przetarg związany z budową stadionu GKS-Katowice – 

plan funkcjonalno-użytkowy;  

2/ procesu realizacji  zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym. 

Jacy są wykonawcy oraz terminy realizacji programu; 

3/ kiedy nastąpi remont drogi dojazdowej do żłobka miejskiego na ul. 

Tysiąclecia. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że chcemy systemowo podejść do kwestii remontu ulic. Po 

dopracowaniu wszystkich spraw i dokonaniu przesunięć finansowych, być może 

uda się to zrealizować, choć trudno dzisiaj mówić o konkretnych datach. Co do 

stadionu GKS, jesteśmy po określeniu jego funkcjonalności użytkowej. Ten etap 

jest już zakończony. Przystępujemy do procedury konkursowej. Szukamy 
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środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Prowadzimy rozmowy  

z potencjalnymi inwestorami.  

Radny Tomasz Szpyrka zapytał kiedy zostanie zakończony etap związany  

z projektowaniem i kiedy rozpocznie się budowa. Czy teren znajdujący się  

u zbiegu ul. Upadowej pozostanie. Podobno są już zainteresowani  terenem 

obecnego stadionu.  

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że zainteresowanie  terenem obecnego 

stadionu będzie duże, gdyż jest to atrakcyjny teren inwestycyjny. Co do budowy 

nowego stadionu, to będzie on zlokalizowany na terenie Załęskiej Hałdy. 

Ukształtowanie tego terenu pozwoli na ekspozycję  nowego obiektu z autostrady 

A-4. Konkurs dotyczący wyłonienia biura projektowego i pozwoleń na budowę 

oraz sprawa pozyskania dofinansowania inwestycji zadecyduje o początku 

realizacji.  

Radny Tomasz Szpyrka zapytał czy nie rozważa się powołania spółki celowej 

dla budowy stadionu.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że rozważane są różne warianty i pomysły.  

 

Punkt 29 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie podpisania porozumienia  

i wydania zezwolenia na eksploatację zasobów pokładu 501 ścianą 501 dla 

KWK Staszic. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie odpowiedzi na interpelację RI-

001447/VII z dnia 12.12.2016r 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. Centrum Usług Wspólnych, 

3.2. wydania zezwolenia na eksploatację zasobów 407/4 w południowej części 

pola S ścianą 305-S dla KWK Staszic, 

3.3. przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Katowice mieszkance 

Katowic, 

3.4. udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy mieszkance Katowic, 

3.5. udzielenia pomocy mieszkance Hotelu Pomocy Społecznej w Katowicach, 

3.6. wyremontowania lokalu zamiennego, 

3.7. sprzedaży gruntu pod garażami na ul. Kossak-Szczuckiej w Katowicach, 

3.8. przyznania mieszkania do remontu mieszkance Katowic, 

3.9. wstrzymania likwidacji Szpitala Miejskiego Spółka z o. o. w Katowicach – 

Murckach przy ul. Sokołowskiego 2, 

3.10. wyjaśnienia kwestii budowy obiektu w rejonie Campingu 215 przy ul. 

Trzech Stawów 23 w Katowicach, 

3.11. utworzenia w Szkole Podstawowej Nr 33 w Katowicach klasy sportowej  

o profilu szermierczo-pływackim. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101609/Punkt%2029%20sesji.asx
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4/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie ułatwienia dojścia do przystanku 

autobusowego osiedle Odrodzenia Bażantów. 

5/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie monitoringu na Placu Pod Lipami  

w Giszowcu (ponowna). 

6/ Radnej Krystyny Panek w sprawie udzielenia pomocy przy wykupie lokalu 

mieszkalnego przy ul. Grażyńskiego. 

 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1.Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

1.1. przywrócenia dawnej trasy linii autobusowej nr 10, 

1.2. montażu luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Norblina i Kokota,  

1.3. montażu luster drogowych na skrzyżowaniu ulicy Zielonogórskiej 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie upamiętnienia Romana 

Hrabara. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

3.1. oznakowania i oświetlenia w rejonie przystanków na Ligocie, 

3.2. zastrzeżeń dot. budowy dróg rowerowych. 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie budowy drogi w rejonie ul. 

Styczniowej, Le Ronda, Biniszkiewicza.  

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1. zgodnie z przepisem art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, Prezydent Miasta 

Katowice przy piśmie z dnia 23 stycznia 2017 r. przedłożył sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez miasto Katowice. Sprawozdanie przekazano Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice. Jest do wglądu w Biurze Rady Miasta Katowice,  

2. przekazano informację nt. dni skupienia organizowanych w kilku śląskich 

miastach w dniu 8 kwietnia br. 

 

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że dzisiejszy poczęstunek w postaci 

ciastek to podarunek przekazany przez Panią Radną Magdalenę Wieczorek, 

podczas nieobecności Pana Prezydenta do Jego sekretariatu. Postanowił się tym 

podzielić z Radą Miasta Katowice.  

 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXVII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 14.05. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101610/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101611/Punkt%2031%20sesji.asx
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Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  


