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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXVIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 30 marca  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:15 

Numery podjętych uchwał: XXXVIII/729/17 – XXXVIII/766/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

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

sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 26  radnych ( na 28 ogółem): 

Radni nieobecni: 

1/ Jerzy Forajter  

2/ Aleksander Uszok  
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Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Katowice  

  

1 Otwarcie sesji. 

2 Powołanie sekretarzy sesji. 

3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Katowice. 

5 Zmiany w porządku obrad. 

6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 

9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 

73/VI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 

dnia 16 lutego 2017r. (DS-836/17). 

9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 

Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich Taksówkarzy 

„Ślązak” (DS-841/17).  

10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-

810/17). 

11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice nazwy "Komunalna" (DS-811/17). 

12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Danuty Siedzikówny "Inki" (DS-

812/17). 

13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. (DS-813/17). 

14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. (DS-814/17). 

15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 

2016 rok (DS-815/17). 

16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 2016 rok (DS-816/17). 
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17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 

2016 rok (DS-817/17). 

18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2016 roku uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania (DS-818/17). 

19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” za 2016 rok (DS-819/17). 

20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z udzielania dotacji celowej w 2016r. na zadania związane ze zmianą 

systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł 

energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w 

budynkach/lokalach mieszkalnych)(DS-820/17). 

21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jana Matejki"(DS-821/17) 

22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jerzego Kukuczki" (DS-833/17). 

23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 

2, poprzez przeniesienie siedziby (DS-822/17). 

24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 

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

Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby (DS-823/17). 

25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice (DS-824/17). 

26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez miasto Katowice za 2016r. (DS-825/17). 

27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-826/17). 

28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2016r. "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2012-2016 Katowice bez barier" (DS-827/17). 

29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za 2016 rok 

(DS-828/17). 
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30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 

2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-829/17). 

31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2016 roku (DS-830/17). 

32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2017 (DS-

832/17). 

33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach przysługującej od Pani G P i Pani J P  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 21 

w Katowicach (DS-834/17). 

34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od J  H z tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Panewnickiej 329 b (DS-835/17). 

35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty należności przysługujących miastu Katowice z tytułu roszczenia 

regresowego od pani E K (DS-837/17). 

36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2017 rok (DS-838/17). 

37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-839/17). 

38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-

2021 (DS-840/17). 

38a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana L Z i pani G B z tytułu 

korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. PCK  

2 (DS-842/17).  

38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  J T, A T, A C, J  C i M C  

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 331 (DS-843/17).  

38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie 
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miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe (DS-844/17). 

38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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-845/17). 

38e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-846/17). 

38f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod 

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-847/17). 

38g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-848/17). 

39 Rozpatrzenie skarg: 

 skargi Pana J  J na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-831/17). 

40 Zapytania radnych. 

41 Interpelacje radnych. 

42 Komunikaty i wolne wnioski. 

43 Zamknięcie sesji. 

                                                                        

Punkt 1. Otwarcie sesji.  

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXVIII 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. 
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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 Pawła  Barskiego p.o. 

Komendanta Miejskiego Policji 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. 

Na początku sesji Prowadząca obrady poinformowała, że sesja dzisiejsza zbiega 

się z obchodami Dnia Węgierskiego w Katowicach. 

W związku z uroczystościami, Przewodnicząca Rady zapowiedziała, że  obecni 

będą z nami goście z Węgier, w tym Pani dr Orsolya Zsuzsanna Kovács  -

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier w Rzeczypospolitej 

Polskiej, a Pan Prezydent zawnioskuje o stosowną zmianę w porządku obrad.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Na sekretarzy  XXXVIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: 

Magdalena Wieczorek i Witold Witkowicz. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Magdalena Wieczorek  i Pan Witold 

Witkowicz zostali wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Marek Chmieliński wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji  Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXXVII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  2 marca 2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101755/Sesja%2038,%20Glosowanie%201,%20Data%2030.03.2017%2010.11.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101756/Sesja%2038,%20Glosowanie%202,%20Data%2030.03.2017%2010.12.03.pdf
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Radny Michał Luty przypomniał, że w punkcie 6 protokołu z poprzedniej sesji 

głos zabrał m.in. Pan Radny Aleksander Uszok. Sprawa dotyczyła 

zdefiniowania pojęcia „Tragedii Górnośląskiej”. Na wątpliwości Radnego 

Lutego, „bardzo autorytatywnie odpowiedział Pan Radny Aleksander Uszok  

i pozwolił sobie zakończyć swoją wypowiedź, ponieważ ja proponowałem 

cofnięcie się o co najmniej kilka lat, co do pojęcia „Tragedii Górnośląskiej”, Pan 

Uszok odpowiedział kpiąco: „to co mamy cofać się aż do Bitwy pod Legnicą”.  

Radny poprosił o uzupełnienie projektu protokołu z sesji o tę wypowiedź. 

Wniósł w związku z tym o przełożenie przyjęcia protokołu na kolejną sesję 

Rady Miasta Katowice.  

 

Prowadząca obrady stwierdziła, że można przyjąć protokół wraz z pełną 

wypowiedzią Radnego Aleksandra Uszoka, ponieważ jest ona nagrana, bądź 

zdjąć punkt 4 porządku obrad z dzisiejszej sesji i przyjąć uzupełniony protokół  

o wnioskowaną  wypowiedzią  na kolejnej sesji.  

 

Radny Michał Luty zawnioskował o zdjęcie protokołu z porządku obrad  

i uzupełnienie go o wnioskowaną wypowiedź.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu 4  

z porządku obrad, uzupełnienie go o wniosek Pana Radnego Michała Lutego  

i przyjęcie go na kolejnej sesji.  

Wniosek o zdjęcie punktu 4 z porządku obrad uzyskał wymaganą bezwzględną 

większość głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 głosach 

„wstrzymujących się”.  

( 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/ zdjęciu punktu 38 porządku obrad Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2017-2021 (DS-840/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101757/Sesja%2038,%20Glosowanie%203,%20Data%2030.03.2017%2010.16.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101958/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101758/Sesja%2038,%20Glosowanie%204,%20Data%2030.03.2017%2010.22.25.pdf
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Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich Taksówkarzy 

„Ślązak” (DS-841/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 38a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana L Z i pani G B  

z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

PCK  2 (DS-842/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”;  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  J T, A T, A C, J C  

i M C z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 331 (DS-843/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających 

siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (DS-844/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ dopisaniu punktu 38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

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-845/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ dopisaniu punktu 38e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101759/Sesja%2038,%20Glosowanie%205,%20Data%2030.03.2017%2010.23.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101760/Sesja%2038,%20Glosowanie%206,%20Data%2030.03.2017%2010.23.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101761/Sesja%2038,%20Glosowanie%207,%20Data%2030.03.2017%2010.24.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101762/Sesja%2038,%20Glosowanie%208,%20Data%2030.03.2017%2010.25.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101763/Sesja%2038,%20Glosowanie%209,%20Data%2030.03.2017%2010.25.57.pdf
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za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(DS-846/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

8/ dopisaniu punktu 38f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-847/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”;  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

9/ dopisaniu punktu 38g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-848/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”; 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

10/ dopisaniu punktu: Wystąpienie Pani Ambasador Węgier – dr Orsolyi 

Zsuzsanny Kovács . 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( 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 28 lutego  do 27 marca 2017r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Pan Arnold Langer Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

przedstawił informację.   

Poinformował, że młodzieżowi radni zaplanowali zorganizowanie kina 

plenerowego w amfiteatrze w Ligocie w dniu 3 czerwca 2017r. Dodał, że 

wymaga to sporo pracy.  

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice jest także współorganizatorem „Biegu na 

Blachę” mającym na celu rozpropagowanie postaci Księdza Franciszka 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101764/Sesja%2038,%20Glosowanie%2010,%20Data%2030.03.2017%2010.26.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101765/Sesja%2038,%20Glosowanie%2011,%20Data%2030.03.2017%2010.27.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101766/Sesja%2038,%20Glosowanie%2012,%20Data%2030.03.2017%2010.28.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101767/Sesja%2038,%20Glosowanie%2013,%20Data%2030.03.2017%2010.29.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101959/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101961/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101961/Punkt%203%20sesji.asx
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Blachnickiego, przede wszystkim tego jaką rolę odegrał on dla Kościoła oraz 

powojennej Polski. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady brali także udział  

w programie edukacyjnym „Quo Vadis Europae” w lutym br., w ramach 

projektu  Erasmus+. 

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 1 marca 2017 roku do 29 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: 

5 marca 2017 roku w Mszy św. w 77 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz  

w złożeniu kwiatów przy pomniku pod Kościołem Garnizonowym  

w Katowicach; 

13 marca 2017 roku w corocznym spotkaniu Krystyn, które odbyło się  

w Katowicach; 

15 marca 2017 roku w MDK „Koszutka” zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Kobiety Śląska; 

17 marca 2017 roku w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin  

i   Powiatów  w Wodzisławiu Śląskim; 

18 marca 2017 roku w Zebraniu  Sprawozdawczym OSP w Podlesiu; 

23 marca 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna oraz 

Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Jerzy Forajter wzięli udział w posiedzeniu 

Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 

26 marca 2017 roku  w uroczystej Mszy św. w Katedrze  z okazji 25-lecia 

ustanowienia Metropolii Katowickiej; 

27 marca 2017 roku w zebraniu z mieszkańcami Podlesia. 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

Uchwałę Nr 73/VI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach z dnia 16 lutego 2017r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-836/17. 

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 XXXVIII/729/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101962/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101963/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101824&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101768/Sesja%2038,%20Glosowanie%2014,%20Data%2030.03.2017%2010.44.59.pdf
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Punkt 9a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 

Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich 

Taksówkarzy „Ślązak”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-841/17. 

Komisja Transportu 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 XXXVIII/730/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr (DS- 810/17).  

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 XXXVIII/731/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Komunalna". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 811/17).  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przedmiotowa ulica stanowi drogę boczną od ul. Kołobrzeskiej,  

w dzielnicy Ligota. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/732/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101964/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101825&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101769/Sesja%2038,%20Glosowanie%2015,%20Data%2030.03.2017%2010.46.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101965/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101826&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101770/Sesja%2038,%20Glosowanie%2016,%20Data%2030.03.2017%2010.47.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101966/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101827&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101771/Sesja%2038,%20Glosowanie%2017,%20Data%2030.03.2017%2010.48.34.pdf
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Danuty 

Siedzikówny "Inki". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-812/17). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Przedmiotowy plac położony jest w rejonie ulicy Piotra Bardowskiego na 

Osiedlu Witosa.  

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 braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/733/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-813/17).  

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 XXXVIII/734/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-814/17). 

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”.   

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101970/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101828&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101772/Sesja%2038,%20Glosowanie%2018,%20Data%2030.03.2017%2010.49.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101971/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101829&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101773/Sesja%2038,%20Glosowanie%2019,%20Data%2030.03.2017%2010.50.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101972/Punkt%2011%20sesji.asx
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/Uchwała nr XXXVIII/735/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2015-2017” za 2016 rok . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-815/17). 

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 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/736/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 

2016 rok . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-816/17). 

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 XXXVIII/737/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach za 2016 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-817/17). 

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 XXXVIII/738/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101830&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101774/Sesja%2038,%20Glosowanie%2020,%20Data%2030.03.2017%2010.51.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101973/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101831&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101775/Sesja%2038,%20Glosowanie%2021,%20Data%2030.03.2017%2010.52.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101974/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101832&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101776/Sesja%2038,%20Glosowanie%2022,%20Data%2030.03.2017%2010.53.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101975/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101833&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101777/Sesja%2038,%20Glosowanie%2023,%20Data%2030.03.2017%2010.54.02.pdf
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Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2016 roku uchwały w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-818/17). 

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 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/739/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2016 - 2020” za 2016 rok . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-819/17). 

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 XXXVIII/740/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2016r. na zadania związane ze 

zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 

odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest 

(w budynkach/lokalach mieszkalnych). <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-820/17). 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101976/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101837&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101778/Sesja%2038,%20Glosowanie%2024,%20Data%2030.03.2017%2010.55.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101977/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101838&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101779/Sesja%2038,%20Glosowanie%2025,%20Data%2030.03.2017%2010.55.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101978/Punkt%2017%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/741/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jana 

Matejki".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-821/17). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Plac położony jest w rejonie ul. Bolesława Chrobrego oraz budynków przy ul. 

Bolesława Chrobrego 2 oraz ul. Tysiąclecia 78 na Osiedlu Tysiąclecia.  

Przewodnicząca Rady dodała, że została poinformowana, iż Rada Jednostki 

Pomocniczej nr 9 Os. Tysiąclecie negatywnie zaopiniowała propozycję, jednak 

opinia wpłynęła do Urzędu Miasta Katowice po wyznaczonym terminie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 14 głosach „za”, 5 głosach  

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/742/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jerzego 

Kukuczki".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-833/17). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Plac położony jest w rejonie ulic: Pawła Pośpiecha oraz Macieja 

Ledóchowskiego w dzielnicy Załęże. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/743/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 

2, poprzez przeniesienie siedziby. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101839&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101780/Sesja%2038,%20Glosowanie%2026,%20Data%2030.03.2017%2010.57.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101979/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101840&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101781/Sesja%2038,%20Glosowanie%2027,%20Data%2030.03.2017%2010.58.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101980/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101842&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101782/Sesja%2038,%20Glosowanie%2028,%20Data%2030.03.2017%2010.59.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101981/Punkt%2020%20sesji.asx


 

 

 

 

16 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-822/17. 

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 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/744/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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-823/17. 

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 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/745/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-824/17). 

Komisje Edukacji i Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.   

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/746/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2016r. 

<zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101843&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101783/Sesja%2038,%20Glosowanie%2029,%20Data%2030.03.2017%2011.00.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101982/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101844&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101784/Sesja%2038,%20Glosowanie%2030,%20Data%2030.03.2017%2011.01.38.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101983/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101845&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101785/Sesja%2038,%20Glosowanie%2031,%20Data%2030.03.2017%2011.02.33.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101984/Punkt%2023%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-825/17). 

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 23 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/747/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego  

9 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-826/17) . 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/748/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2016r. "Miejskiego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 Katowice bez barier".<zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-827/17. 

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 22 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/749/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

2015-2017" za 2016 rok . <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101846&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101786/Sesja%2038,%20Glosowanie%2032,%20Data%2030.03.2017%2011.03.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101985/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101847&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101787/Sesja%2038,%20Glosowanie%2033,%20Data%2030.03.2017%2011.04.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101986/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101986/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101848&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101788/Sesja%2038,%20Glosowanie%2034,%20Data%2030.03.2017%2011.05.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101987/Punkt%2026%20sesji.asx


 

 

 

 

18 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-828/17. 

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 21 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/750/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-829/17. 

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/751/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z 

realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-830/17. 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/752/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101849&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101789/Sesja%2038,%20Glosowanie%2035,%20Data%2030.03.2017%2011.06.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101988/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101850&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101790/Sesja%2038,%20Glosowanie%2036,%20Data%2030.03.2017%2011.07.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101989/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101851&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101791/Sesja%2038,%20Glosowanie%2037,%20Data%2030.03.2017%2011.08.19.pdf
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i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 

2017 wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-832/17 wraz z autopoprawką. 

Komisje Edukacji i Budżetu Miasta  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.    

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun  przedstawił autopoprawkę.  

 

Przewodnicząca Rady dodała, że przedstawiona autopoprawka została 

zgłoszona w trakcie Komisji Budżetu przez Pana Radnego Jerzego Forajtera aby 

cały program edukacji regionalnej został uwzględniony w doskonaleniu 

zawodowym nauczycieli. 

 

Radny Maciej Biskupski potwierdził, że wniosek ten został zgłoszony przez 

Pana Radnego Forajtera. Ze względu na swoją nieobecność, Pan Forajter, także 

w imieniu Klubu „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”  poprosił o zapytanie 

czy w kolejnych latach, może od przyszłego roku szkolnego, można by 

rozpocząć organizację zajęć w zakresie edukacji regionalnej, gdyż byłaby to 

konsekwencja dzisiejszej decyzji, polegającej na dofinansowaniu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w tym zakresie.  

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że jest to pierwszy krok aby od roku 

2018 wprowadzić usystematyzowany cykl nauki z zakresu edukacji regionalnej 

w naszych szkołach. Będziemy pracować nad wdrażaniem tego pomysłu wraz   

z ekspertami. Dzieci powinny mieć wiedzą z zakresu historii naszego regionu. 

Jest to kontynuacja filozofii i idei Górnego Śląska. 

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że informacja o wprowadzeniu edukacji 

regionalnej do katowickich szkół bardzo go ucieszyła. Przypomniał, że wiele 

„kolegów i koleżanek” od początku obecnej kadencji zgłaszało wnioski 

budżetowe dotyczące dofinansowania dodatkowych lekcji z tego zakresu. Także 

radni poprzednich kadencji, w tym Pani Radna Magdalena Wieczorek takie 

wnioski formułowała. Teraz rozmawiajmy już merytorycznie na temat 

kompleksowej edukacji regionalnej w szkołach. 

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że program z edukacji regionalnej  

zostanie przygotowany w oparciu o wiedze specjalistów, których pozyskamy  

z Uniwersytetu Śląskiego.  

 

Radna Magdalena Wieczorek poinformowała, jako Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, że „corocznie zajmowaliśmy się tym tematem”. Wniosek  

o zabezpieczenie środków na edukację regionalną był składany także przez 

Komicję Edukacji. Istniał już także pomysł systemowego wprowadzenia lekcji, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101990/Punkt%2029%20sesji.asx
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dyskutowano o tym w trakcie Komisji. Cieszy, że strona prezydencka pochyliła 

się nad tym tematem. Radna poinformowała, że Województwo Śląskie powołało 

Zespół, który pracuje nad kompleksowym działaniem w tym zakresie w śląskich 

szkołach. Województwo zadeklarowało także pomoc finansową na wspieranie 

edukacji regionalnej. Miasto Katowice w ubiegłym roku otrzymało wyróżnienie 

za zasługi w promowaniu edukacji regionalnej. Kolegium Związku 

Górnośląskiego wyróżniło tylko nasze miasto. Tym bardziej wpisuje się to  

w naszą dzisiejszą decyzję.  

Prezydent Marcin Krupa przypomniał, że edukacja regionalna jest 

realizowana w naszym mieście od wielu już  lat, stąd wspomniana przez Panią 

Radną nagroda. Nie było to może usystematyzowane, ale takie szkolenia były 

prowadzone dla zainteresowanych,  np. na Podlesiu.  

Radna Magdalena Wieczorek zaprosiła na finał, kolejnej już Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, która odbędzie się w dniu jutrzejszym  

w Bibliotece Śląskiej, gdzie nagrodami są indeksy na wyższe uczelnie. Radna 

poprosiła o możliwość objęcia patronatem miasta Katowice tej olimpiady  

w kolejnych latach. Dodała, że Uniwersytet Śląski już kilka lat temu otworzył 

kierunek z zakresu edukacji regionalnej.  

 

Radny Józef  Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi za realizację  

wniosku. „ Z Pana to wyszło na Klubie i myśmy to załatwiali, bo najlepiej jak 

ktoś na siebie bierze”.  

 

Radna Barbara Wnęk podziękowała Panu Prezydentowi za uwzględnienie 

wniosku budżetowego dotyczącego edukacji regionalnej, złożonego przez Klub 

Radnych Platformy Obywatelskiej i grupę Radnych z Ruchu Autonomii Śląska.  

 

Radny Józef Zawadzki raz jeszcze podziękował Panu Prezydentowi, „bo nie 

pamięta, żeby Platforma na ten temat coś mówiła… Zasługi są dla Pana 

Prezydenta”.  

Radna Barbara Wnęk poprosiła Pana Zawadzkiego aby zapoznał się  

z wnioskiem budżetowym zawartym w BIP, podpisany przez wymienionych 

wcześniej przez nią Radnych.  

 

Prezydent Marcin Krupa zauważył, że rozmawiamy o ważnej sprawie  

i w związku z tym poprosił o nieuprawianie polityki. 

 

Radny Piotr Pietrasz zgodził się z Panem Prezydentem. „Niech to będzie 

edukacja regionalna, a nie uprawianie polityki”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  
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Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/753/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani G P i Pani J P  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 21 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-834/17. 

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 22 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/754/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J  H z tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Panewnickiej 329 b. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-835/17. 

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 XXXVIII/755/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty należności przysługujących miastu Katowice z tytułu 

roszczenia regresowego od pani E K. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-837/17. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101852&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101792/Sesja%2038,%20Glosowanie%2038,%20Data%2030.03.2017%2011.21.59.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101991/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101865&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101793/Sesja%2038,%20Glosowanie%2039,%20Data%2030.03.2017%2011.23.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101992/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101866&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101794/Sesja%2038,%20Glosowanie%2040,%20Data%2030.03.2017%2011.24.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101993/Punkt%2032%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/756/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 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-838/17. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Radna Magdalena Wieczorek zapytała o zwiększenie wydatków na: „zakup 

wyposażenia ( 190.000 zł), opłaty za czynsz (728.415 zł) oraz kompleksową 

usługę przeprowadzki (50.000 zł) w związku z przeniesieniem do nowej 

siedziby Centrum Usług Wspólnych”. Kiedy podejmowaliśmy decyzję  

o przeniesieniu tej siedziby, CUW miał generować oszczędności. Radna 

zapytała ile środków zostało zaplanowanych w budżecie miasta Katowice na 

2017r. na ten cel. Już na ubiegłej sesji przeznaczaliśmy określone kwoty na 

CUW. Generujemy więc coraz więcej kosztów.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że aby coś przyniosło skutek finansowy  

w przyszłości, wymaga inwestowania w teraźniejszości. Jest to kolejny krok  

w organizacji CUW-u, obejmującego wiele komórek organizacyjnych. Zmierza 

to do centralizacji wszystkich usług finansowych. Poprawi to m.in. warunki 

pracy.  

Radna Magdalena Wieczorek nawiązała do zapisu: „kompleksowa usługa 

przeprowadzki”. Radna stwierdziła, że już przeprowadzaliśmy pracowników  

(w grudniu 2016r). Zapytała czy rozważana jest jeszcze inna lokalizacja, przy 

uwzględnianiu podejmowanych na dzisiejszej sesji uchwał dotyczących zmiany 

sieci szkół.    

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że zmierzamy do tego, aby wszystkie 

działania związane z oświatą znajdowały się w jednym miejscu.  

 

Radny Marek Nowara zapytał o pozycję w kwocie 2.400.000 zł na 

współorganizację Międzynarodowych Targów i Festiwalu Muzyki Świata 

WOMEX 2017. Czy to jest całość zaangażowania miasta Katowice w to 

wydarzenie.  

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że jest to całościowy koszt. Prowadzone 

są także dodatkowe imprezy, zachęcające do udziału w tych wydarzeniach.  

 

Radna Barbara Wnęk podziękowała za dotację celową na zmianę systemu 

ogrzewania i przeniesienie jej z 2016r. Poprosiła o uszczegółowienia wydatków 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101867&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101795/Sesja%2038,%20Glosowanie%2041,%20Data%2030.03.2017%2011.25.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101994/Punkt%2033%20sesji.asx
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na wspomniane już Targi WOMEX. Jakie konkretne pozycje obejmuje podana 

kwota.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wydarzeń muzycznych jest bardzo dużo. 

Same targi, to kilka dni realizacji konferencyjnych, wystawienniczych  

i muzycznych. Będą  one realizowane w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym i w „Spodku”.  Dodatkowo będą organizowane różne eventy  

w centrum oraz w dzielnicach. Szczęściem jest, że udało nam się te targi 

pozyskać w tym roku dla miasta Katowice.  

Radna Barbara Wnęk zapytała czy zbadano grupę docelową tych targów. Do 

jakiej ilości osób byłoby to wydarzenie skierowane.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że gości kongresowych ma być około  

5 tysięcy, natomiast pozostałych kilkanaście tysięcy. Prezydent zobowiązał się 

przygotować dla Pani Radnej linki do imprez, które odbyły się już podczas 

takich targów np. w Hiszpanii.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o to, dlaczego teraz, w ramach 

przenoszenia środków w budżecie, przenosimy tak istotną pozycję;  

1/ dlaczego tych środków nie zaplanowano w budżecie miasta, 

2/ jaki jest całkowity koszt tego projektu, gdyż podobno „Miasto Ogrodów” 

podpisało już umowę na 1 mln zł. Czy ta kwota znajduje się  już w wymienionej  

w projekcie kwocie 2.400.000 zł, 

3/ jaki jest całkowity koszt tego projektu, 

4/ kto, poza miastem Katowice partycypuje jeszcze finansowo w organizacji 

tego przedsięwzięcia, 

5/ jakie są spodziewane przychody z wynajmu stoisk, biletów wejściowych itd.,  

6/ jaki jest nasz status, czy jesteśmy organizatorem, współorganizatorem, 

partnerem, 

7/ czy ta impreza odbywa się w ramach tzw. „dni darmowych”  przysługujących 

miastu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, z tytułu umowy  

z organizatorem, czy też płacimy za wynajem obiektu. Jeżeli tak, jaka jest kwota 

z tego tytułu, 

8/ jakie korzyści uzyska z targów gospodarka miasta,  

9/ czy są jakiekolwiek inne targi w Europie, które nie zarabiają na siebie, tylko 

żyją dzięki publicznym subwencjom. 

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że środki nie znalazły się  

w budżecie na 2017r., ponieważ ta impreza, której organizacji zazdroszczą nam 

w świecie,  przyszła w momencie konstruowania budżetu. Odpowiadając na 

pozostałe pytania, Pani Wiceprezydent stwierdziła, że  „pisemnie się do nich 

odniesiemy. Prześlemy także linki, z których będzie się można przekonać jak 

wielkie jest to wydarzenie w sensie promocji dla miasta Katowice”.  
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Radny Arkadiusz Godlewski zauważył, że trudno głosować za kwotą 

2.400.000 zł, nie dysponując wiedzą. Nie uzyskał odpowiedzi na żadne ze 

swoich pytań:  

1/ czy jesteśmy organizatorem, czy partnerem,  

2/ jaki jest budżet tego projektu,  

3/ jaki jest udział miasta w tym projekcie, 

4/ czy będą przychody z tego tytułu, czy nie. 

To są rzeczy, które powinny być znane.  

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że mamy status współorganizatora, 

zatem jesteśmy współorganizatorem tych targów. 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał ponownie jaki jest całkowity budżet 

projektu, jakie jest zaangażowanie miasta w ten projekt. Jaki jest udział 

finansowy innych partnerów, sponsorów. Czy są zaplanowane przychody np.  

z biletów, czy z powierzchni wystawienniczej. Czy Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe i „Spodek” są wynajmowane w ramach dni darmowych, czy 

płacimy za wynajem. Jakie korzyści będą dla gospodarki miasta z tytułu tego 

wydarzenia. Jakie są inne targi, które żyją dzięki subwencjom, a nie służą 

zarabianiu.  

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że kwota wydarzenia to 2.400.000 

zł. Dodatkowo jeszcze będą organizowane wydarzenia bieżące, którymi „Miasto 

Ogrodów” będzie przybliżać ideę WOMEX-u.  Co do wynajmu pomieszczeń, to 

samo wydarzenie będzie się odbywało w ramach dni wolnych miasta w MCK. 

Co do pozostałych obiektów, takich jak NOSPR, to obiekt będzie wynajmowany 

na podstawie umowy.  

 

Radny Damian Stępień zauważył, że jedną z pilniejszych potrzeb dzielnicy 

Bogucice jest rewitalizacja ul. Markiefki. W bieżącym roku podjęto działania 

zmierzające do poprawy jej stanu i wyglądu. Wyremontowano elewacje jednej  

z kamienic. Niebawem powstanie stacja rowerowa. W projekcie uchwały 

znalazł się zapis dotyczący monitoringu ul. Markiefki. Jest to realizacja 

wniosku, składanego przez wielu mieszkańców dzielnicy. Zapewne pozytywnie 

wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Radny podziękował, że 

sprawa ta znalazła swój szczęśliwy finał.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała czy zaplanowane 60.000 zł na remont na 

Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej nie oznacza tego, że odsunie się w czasie  

realizacji nowego stadionu.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że piłkarze muszą na razie na czymś grać,  

a obecna infrastruktura wymaga remontu. Prace związane z budową nowego 

stadionu są na etapie rozpisywania przetargu na konkurs architektoniczno-

budowlany dla tego obiektu.  
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Radna Patrycja Grolik stwierdziła, że nikt nie kwestionuje koniecznych 

nakładów na obecny stadion.  Zapytała ponownie czy nie przesunie to budowy 

nowego stadionu. Pani Radna wierzy, że nie. 

 

Radny Marek Nowara zapytał jeszcze o targi WOMEX. Ile będą kosztować 

wydarzenia towarzyszące tym targom. Skoro przewiduje się uczestnictwo 5 tys. 

delegatów, o czym poinformował  Pan Prezydent, co wydaje się  bardzo 

optymistyczne, gdyż w Santiago de Compostela  

w ubiegłym roku podczas tej samej imprezy, tych delegatów było zaledwie  

2 tysiące 400.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie są to działania okazjonalne, tylko 

cykliczne. Odbywają się one na przestrzeni całego roku i przygotowują do 

wydarzenia, jakimi są targi WOMEX. Nie są to więc dodatkowe środki, tylko te, 

które są niezbędne przy tego typu wydarzeniu, które jest wyjątkowe. 

Podporządkowujemy ten rok organizacji tego właśnie wydarzenia.  

 

Radny Witold Witkowicz poprosił o wykaz imprez w ramach darmowych dni 

w MCK i w „Spodku”, które miasto Katowice wykorzystają w roku 2017. Targi 

WOMEX podobno będą wynajmowały salę za pół miliona zł, w związku z tym 

prawdopodobnie nie skorzystamy z tych darmowych dni. Dlaczego 

przekroczyliśmy limit tych „darmowych dni”, przysługujących miastu.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że darmowe dni podpisane w ramach 

umowy z Międzynarodowym Centrum Kongresowym to 40 dni w ciągu roku, 

natomiast w „Spodku” to 10 dni. Nie możemy wszystkich „wolnych dni” 

poświęcić jednemu wydarzeniu, bo tych imprez w Katowicach jest znacznie 

więcej. Prezydent zobowiązał się dostarczyć Panu Radnemu wykaz imprez,  

o które Radny Witkowicz prosił.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński  odniósł się do kwestii remontu stadionu przy ul. 

Bukowej. Piłkarze GKS Katowice mają dużą szansę awansu do ekstraklasy  

w tym sezonie. W celu otrzymania licencji na grę w przyszłym sezonie taki 

remont jest konieczny.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o przekazanie pieniędzy do Tramwajów 

Śląskich i co za tym idzie, czy przewidziane są w związku z tym zmiany  

w Zarządzie tej spółki.    

Prezydent Marin Krupa wyjaśnił, że środki związane są z budową centrów 

przesiadkowych oraz  uregulowaniem własności gruntów, na których one 

powstaną. 

Co do zmian w Zarządzie spółki, to jest taka informacja ze strony Prezesa. 

Obecnie nie ma jednak jeszcze żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie.  
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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 22 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu 

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/757/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 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-839/17. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 23 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu 

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXXVIII/758/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 38a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana L Z i pani G B z tytułu 

korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. PCK  

2. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-842/17. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.     

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/759/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101853&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101796/Sesja%2038,%20Glosowanie%2042,%20Data%2030.03.2017%2011.50.52.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101995/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101854&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101797/Sesja%2038,%20Glosowanie%2043,%20Data%2030.03.2017%2011.51.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101997/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102000/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101868&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101798/Sesja%2038,%20Glosowanie%2044,%20Data%2030.03.2017%2011.53.31.pdf
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Punkt 38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  J T, A T, A C, J C i M C  

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 331. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-842/17. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.     

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”.   

/Uchwała nr XXXVIII/760/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie 

miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-844/17 . 

Komisja Edukacji opiniowała projekt uchwały na dzisiejszym posiedzeniu.   

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani  Magdalena Wieczorek  

poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wyraziła obawy co do dalszych losów katowickiej edukacji. Jest to pierwszy 

krok w bardzo trudnym procesie, który jest przed nami. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński zwrócił uwagę na błędy – literówki w nazwie 

ulicy Kostki Napierskiego przy okazji obwodu, do którego wchodzi Szkoła 

Podstawowa nr 27. Przy obwodzie Szkoły nr 38 także zaistniała literówka przy 

ulicy Stefana Suberlaka. Są to strony projektu uchwały nr 14 i 21. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102001/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101870&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101799/Sesja%2038,%20Glosowanie%2045,%20Data%2030.03.2017%2011.55.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102002/Punkt%2038%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że literówki te zostaną poprawione.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/761/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-845/17 . 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani  Magdalena Wieczorek  

poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/762/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 38e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-846/17 . 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101855&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101801/Sesja%2038,%20Glosowanie%2046,%20Data%2030.03.2017%2011.58.43.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102003/Punkt%2039%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101856&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101802/Sesja%2038,%20Glosowanie%2047,%20Data%2030.03.2017%2012.00.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102004/Punkt%2040%20sesji.asx
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Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani  Magdalena Wieczorek  

poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/763/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 847/17. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani  Magdalena Wieczorek  

poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/764/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-848/17 . 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101857&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101805/Sesja%2038,%20Glosowanie%2048,%20Data%2030.03.2017%2012.01.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102005/Punkt%2041%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101858&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101806/Sesja%2038,%20Glosowanie%2049,%20Data%2030.03.2017%2012.03.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102006/Punkt%2042%20sesji.asx
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Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani  Magdalena Wieczorek  

poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na platformie konsultacji społecznych nie wniesiono opinii/ uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/765/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana J J na działania 

Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-831/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan 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 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVIII/766/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że ponad rok temu ogłosiliśmy, że 

GKS Katowice wzbogaci się o sekcję szachową i że przeniesiemy Klub Hetman 

Katowice do sekcji klubowych GKS-u. Do tej pory nic się w sprawie nie dzieje. 

Czy to oznacza, że zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, a jeżeli tak, to dlaczego. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun podtrzymał złożone deklaracje w tym 

zakresie. W ciągu kilku najbliższych tygodni sfinalizujemy sprawę.  

Radny Michał Luty zapytał czy zniknie słowo „Hetman”. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że są to m.in. obszary 

prowadzonych negocjacji.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101859&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101807/Sesja%2038,%20Glosowanie%2050,%20Data%2030.03.2017%2012.04.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102007/Punkt%2043%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101869&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101808/Sesja%2038,%20Glosowanie%2051,%20Data%2030.03.2017%2012.07.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102008/Punkt%2044%20sesji.asx
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Radny Józef Zawadzki podziękował za pozostawienie Szpitala Murcki  

w zasobach miasta. Poinformował, że złożył interpelację w sprawie 

dofinansowania tego Szpitala na kwotę 50 mln zł. „Trzeba będzie pewnie więcej 

na remont tego Szpitala”. Poprosił o tę modernizacje jak najszybciej. 

Podziękował także za wykonanie remontu izolacji na ul. 3 Maja.  

 

Radny Witold Witkowicz zapytał o wykup świadczeń promocyjnych w ramach 

turystyki biznesowej. Podobno na 27 zarekomendowanych wydarzeń, 26 będzie 

się odbywać w „Spodku” bądź w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.  

Czy to prawda. Radny poprosił o pisemną odpowiedź.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że organizatorzy, którzy chcieli organizować swoje przedsięwzięcia  

w strefie kultury, nie otrzymali pełnego dofinansowania ze względu na duże 

zainteresowanie. Nie chcemy tracić tych najważniejszych wydarzeń dla 

promocji miasta, w związku z tym staraliśmy się dofinansować te najważniejsze 

z punktu widzenia miasta.  

Radny Witold Witkowicz poprosił o tę informację na piśmie.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o kilka spraw: 

1/ pisemną odpowiedź na temat aktualnej sytuacji związanej z budowa krytych 

pływalni w Katowicach, 

2/ powtórną analizę drzewa-kasztanowca, które zostało oznaczone do wycięcia, 

znajdującego się przy ul. Harcerskiej obok bloku nr 8, 

3/ kiedy nastąpi, zaplanowany w budżecie miasta, remont ul. Świdnickiej, obok 

ośrodka MOPS, 

4/ umożliwienie skorzystania z telefonów do Centrum Usług Wspólnych, gdyż 

nie można się dodzwonić do tej instytucji np. z placówek oświatowych. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Marek Nowara zapytał o planowaną nową drogę, która ma przebiegać 

przez dzielnicę Józefowiec, do ul. Konduktorskiej i dalej do planowanego 

nowego osiedla w Katowicach. Kiedy będzie znany bardziej szczegółowy plan 

realizacji odcinka drogi w związku z sąsiedztwem ogródków działkowych, 

domów mieszkalnych i nasypu kolejowego. Kolejna sprawa dotyczyła wykupu 

mieszkań zakładowych w dzielnicy Józefowiec. Mieszkańcy otrzymali w marcu 

br. pismo ze Spółki Mieszkaniowej informujące, że będzie możliwość wykupu 

w 2018r. tych mieszkań. Radny zapytał o potwierdzenie tej informacji, choć 

miasto nie jest stroną w sprawie. Dodał jednak, że swoim autorytetem, Pan 

Prezydent mógłby rozwiać wiele istniejących  wątpliwości. 

Prezydent Marcin Krupa podtrzymał swoją deklarację, złożoną mieszkańcom, 

że jesteśmy gotowi, jako miasto, dokonać wykupu mieszkań, ale nie zadłużenia 
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obecnego właściciela. Rozmowy toczą się wokół tego tematu. Proponuje się aby 

bank przejął te mieszkania, w zamian za zadłużenie, a miasto Katowice 

odkupiło by je następnie i przeznaczyło  do sprzedaży na takich samych 

warunkach, jak zakupione przez miasto. Do tego projektu włączyła się także 

strona rządowa i deklaruje dofinansowanie w wysokości 50 %. W takim zatem 

założeniu - 50 % miasto i 50 % strona rządowa można by te sporne 

nieruchomości nabyć. Istotnym jest to, że nie chcemy wykupywać długu, ale 

wykupimy mieszkania.  

Co do przebiegu drogi – przedłużenia ul. Stęślickiego, jesteśmy obecnie na 

etapie ogłoszenia przetargu dotyczącego realizacji projektu budowlanego dla 

tego przedsięwzięcia. Jest to proces skomplikowany, ponieważ to nie chodzi 

jedynie o przedłużenie ul. Stęślickiego, ale także o połączenie drogi krajowej nr 

94 z DTŚ-ką. Biorą więc w tym projekcie także udział miasta: Siemianowice 

Śląskie i Czeladź. Marszałek Województwa Śląskiego podpisał list intencyjny  

w tym zakresie.  

 

Radny Michał Luty nawiązując do dzisiejszej dyskusji w sprawie edukacji 

regionalnej dodał jeszcze kilka przemyśleń. Stwierdził, że jest całym sercem za 

edukacją regionalną. Należy włączyć do niej także niedoceniane postaci. 

Wspomniał postać Henryka Sławika. Postać wspaniałą, jednego z bardziej 

szlachetnych ludzi i naszego regionu oraz całego kraju, która to osoba nie we 

wszystkich środowiskach cieszy się jednakowym zainteresowaniem i uznaniem. 

Zauważył, że np. nasz Honorowy Obywatel Miasta Katowice Pan Kazimierz 

Kutz w swoim długim felietonowym życiu, ponad 1000 felietonów napisał  

w „Gazecie Wyborczej’ i w „Dzienniku Zachodnim”, „nigdy nie zniżył się do 

tego aby napisać dobre słowo o Henryku Sławiku. Napisał dopiero, kiedy dwóch 

Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej Pan  Bronisław Komorowski i Węgier  

Pan János Áder w celu odsłonięcia pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla 

przybyli do Katowic. Kazimierz Kutz napisał wówczas w „Gazecie Wyborczej”, 

że „PIS na złość PO zbudowało Sławikowi wychodek w Katowicach”. Podobnie 

inny felietonista śp. Michał Smolorz jeden felieton napisał o Sławiku, podczas 

odsłonięcia tablicy jemu poświęconej przy ul. Św. Jana z 2010r. Napisał 

wówczas, że „nie ma nic przeciwko postaci Sławika, ale ta tablica to 

martyrologia”. Radny uważa, że tego typu postaci warte są zapewne 

uhonorowania w ramach edukacji regionalnej.  

 

Radna Krystyna Panek zwróciła uwagę na Przedszkole nr 49 w Bogucicach. 

Wystąpiło ono z wnioskiem o nadanie imienia. Radna poprosiła w związku  

z tym o przeprowadzenie drobnego remontu auli oraz  

o  wymianę drzwi. Od wielu lat w placówce nie dokonywano żadnej 

modernizacji.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przyjął wniosek.  
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Radny Piotr Pietrasz poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat 

budowy węzła przesiadkowego na Brynowie. Zapytał w jakim okresie i czy  

w ogóle nastąpią w związku z tym  utrudnienia w ruchu. Wyraził także dygresję 

co do wypowiedzi Pana Radnego Michała Lutego. Stwierdził, że Kazimierz 

Kutz napisał w jednym ze swoich felietonów o Henryku Sławiku, że 

przymierzał się do zrobienia filmu o tej postaci, ale „ jest to postać zbyt nudna   

i nieciekawa”.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że nie przewiduje się problemów w ramach transportu publicznego, 

zapewne niedogodnością będzie dowóz materiałów i cała realizacja inwestycji.  

 

Radny Tomasz Rokicki zauważył, że wraz z remontem ul. Sosnowieckiej 

powstała ścieżka rowerowa. Radny poprosił o zainstalowanie na tym odcinku 

ławek. Podziękował także za wyrażenie zgody, w postaci konkretnej decyzji na 

instalację monitoringu w Szopienicach. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się zrealizować wniosek. W celu 

wskazania miejsc realizacji, Prezydent poprosił Radnego o kontakt  

z Wiceprezydentem Bogumiłem Sobulą. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zgłosił potrzebę remontu schodów przy Szkole im. 

Jana Matejki na Os. Tysiąclecia. Będzie to prawdopodobnie naprawa 

gwarancyjna  po  źle wykonanym remoncie w ubiegłym roku.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się zgłosić problem do wykonawcy. 

Jest to naprawa gwarancyjna. 

 

Radny Maciej Biskupski poprosił o harmonogram realizacji kilku kluczowych 

inwestycji, na które otrzymaliśmy duże środki, planowanych przez miasto  

w bieżącej kadencji: 

1/ dwóch węzłów drogowych TK 81 i TK 86.  

2/ budowy basenów miejskich, 

3/ budowy centrów przesiadkowych, 

4/ budowy sal gimnastycznych. 

Radny zapytał jak to będzie nadzorowane przez Urząd Miasta w sensie 

rozpoczęcia, jak i zakończenia tych inwestycji.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Stwierdził, że realizacja będzie przebiegać „dobrze i skutecznie”.  

 

Radna Barbara Wnęk zauważyła, że w związku z elektronicznym systemem 

obsługiwanym przez Radnych, są problemy z korzystaniem z tabletów, 

dostarczonych Radnym. Poprosiła aby nie było kłopotów z dostępem do 

internetu, co zdarza się dość często.  
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze jest to jedyne zgłoszenie w tej sprawie. 

Poprosiła Panią Radną o zwrócenie się do Biura Rady Miasta oraz firmy 

instalującej system.  

 

Radny Dariusz Łyczko zgłosił, że do końca grudnia 2016r. mieszkańcy 

dzielnicy Giszowiec mogli korzystać z jednej ogólnodostępnej godziny basenu 

przy szkole nr 51. Od stycznia br. takiej możliwości nie ma.  

Radny dołączył do protokołu sesji pisemną prośbę, złożoną w tej sprawie przez 

mieszkańców osiedla Giszowiec z datą 22 marca 2017r.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o inwestycje na Os. Tysiąclecia, czyli 

„Nowe Tysiąclecie” oraz „Cztery Wieże”. Jakie jest planowane rozwiązanie 

komunikacyjne i połączenie z ul. Chorzowską oraz co będzie  

z  miejscami parkingowymi. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Dodał 

jednak, że jest to inwestycja prywatna.  

 

Radny Adam Skowron poprosił o zapewnienie dodatkowych miejsc 

siedzących na przystanku autobusowym znajdującym się przy ul. Mikołowskiej 

( po stronie AWF-u). Jest ich za mało w stosunku do potrzeb, szczególnie dla 

osób starszych.  

Prezydent Marcin Krupa przyjął wniosek.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o stan techniczny budynku znajdującego się 

przy ul. Mickiewicza ( był w nim lokal Europa). Jakie są plany miasta co do tej 

nieruchomości, jak wygląda sytuacja z najemcą, jakie jest zadłużenie.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Krzysztof Pieczyński poprosił o zwiększenie patroli Policji i Straży 

Miejskiej w Ochojcu w Dolinie Ślepiotki w związku z dewastacją oraz usunięcie 

powstałych tam szkód. 

Prezydent Marcin Krupa przyjął wniosek.  
 

Punkt 41 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnej Krystyny Panek w sprawie obowiązku sprzątania przez opiekunów 

psów w dzielnicy Zawodzie „gwiazdy” przy Al. W. Roździeńskiego nr 86 – 

100, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102009/Punkt%2045%20sesji.asx
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2/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie dostępności dla mieszkańców 

boisk przyszkolnych, których modernizacja była finansowana w ramach budżetu 

obywatelskiego, 

3/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

3.1. przejścia dla pieszych i rowerzystów przy ulicy B. Chrobrego na wysokości 

targowiska, 

3.2. wymiany, naprawy nawierzchni chodnika od ulicy Mieszka I nr 47 w 

kierunku przystanków autobusowych i w dalszej odległości przychodni 

osiedlowej, 

3.3. wymiany, naprawy nawierzchni chodnika od ul. B. Chrobrego 2 w kierunku 

przystanku autobusowego i kościoła, 

3.4. uporządkowania terenu wzdłuż alejek prowadzących z Osiedla Tysiąclecia 

do CH Auchan przy ulicy Reńców, 

3.5. braku miejsc parkingowych na Osiedlu Tysiąclecia, 

3.6. uporządkowania miejsc i terenów zielonych w dzielnicy Dąb, 

3.7. poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojazdów w dzielnicy Dąb. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

4.1. naprawy ogrodzenia wokół budynków Zadole 65 i 67, 

4.2. budowy chodnika przy ulicy Kołobrzeskiej w dzielnicy Ligota. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na inwestycje w SPOZ Szpital Miejski Murcki. 

6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

6.1. usunięcia zwału ziemi, zalegającego na ulicy Marii Dąbrowskiej, 

6.2. naprawy chodnika przy ulicy Kołobrzeskiej 29-29b. 

7/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie projektu uchwały w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto 

Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia. 

8/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie utworzenia wyniesionego 

przejścia dla pieszych przy nowopowstałym placu zabaw przy ul. Tunelowej. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. powtórnego rozpoznania możliwości  wprowadzenia zmian w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ul. Gliwickiej 139  

w Katowicach dla działek 18/1; 21/1; 24/1, 

9.2. projektu połączenia II Liceum Ogólnokształcącego z Gimnazjum nr 2  

w Katowicach, 

9.3. sprzedaży w trybie pozaprzetargowym gruntu przy ul. Józefowskiej 22  

w Katowicach, 

9.4. udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy mieszkance Katowic i jej 

rodzinie, 
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9.5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach rejon ulic Rolna i Kłodnicka oraz 

planowanej budowy drogi będącej przedłużeniem ul. Wodospadów  

w Katowicach. 

10/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie utwardzenia ulicy Kamelii. 

 

Na dzisiejsza sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie klubu szachowego Hetman  

w Katowicach. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie ustawienia znaku  

i wprowadzenia „strefy zamieszkania” na fragmencie ulicy Pięknej,  

3/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

3.1. klubu piłkarskiego Bonito działającego w dzielnicy Murcki, 

3.2.  dofinansowania i sporządzenia planu naprawczego Szpitala w Murckach, 

3.3. modernizacji parku w Murckach i przeniesienia MDK do budynku 

mieszczącego się na terenie parku oraz stworzenia tam muzeum i sali prób, 

3.4.  dofinansowania do festiwalu „Muszlownik”, 

3.5.  realizacji zadania – budowa parkingu na ul. Goetla w dzielnicy Murcki,  

4/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

położonych na terenie „Starego Giszowca”. 

5/ Radnego Marka Chmielińskiego i Radnego Józefa Zawadzkiego  

w sprawie dokapitalizowania Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach. 

6/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

6.1. niedokończonego remontu schodów i chodnika pomiędzy blokami  przy ul. 

Nowowiejskiego, a ulica Szczecińską, 

6.2. błędnej korekty przejścia dla pieszych przy ulicy Szczecińskiej, 

6.3. remontu wiaty przystankowej dla przystanku „Francuka WORD”. 

7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie Centrum Usług Wspólnych.   

 

Punkt 42 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1/ Pismem z dnia 1 marca 2017 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Katowice   

w dniu 2 marca 2017 r.) Pan radca prawny A D reprezentujący Panią T O i Pana  

J O wystąpił  z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa na uchwałę Rady 

Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem 

części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon. Wezwanie zostało przekazane 

Radnym w dniu 3 marca 2017 r., 

2/ Przed  dzisiejszą  sesją  Państwo Radni  otrzymali  pismo  informujące  

o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2016 wg stanu na 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102010/Punkt%2046%20sesji.asx
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dzień 31 grudnia 2016 roku, wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu  w roku podatkowym (PIT).  Na podstawie art 24h ust. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990r., o samorządzie gminnym  termin złożenia przedmiotowego 

oświadczenia upływa w dniu 30 kwietnia. W związku z faktem, iż dzień 30 

kwietnia przypada w niedzielę, należy składać przedmiotowe oświadczenia  

w sekretariacie Biura Rady Miasta najpóźniej do dnia 2 maja. Przewodnicząca 

Rady poprosiła o terminowe składanie oświadczeń. Informacja znajduje się 

również w E-sesji. 

3/ W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 9 marca 2017r.  

o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że należy spodziewać się zawiadomienia o zwołaniu sesji 

nadzwyczajnej podczas której rozpatrywane będą określone uchwały.  

4/ W związku z obchodami w dniu dzisiejszym dnia węgierskiego o godz. 14.30 

na Pl. Rostka odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

mieszkańców Katowic, którzy pomogli Węgrom podczas Rewolucji Węgierskiej 

w 1956r. Przewodnicząca zaprosiła na uroczystość w imieniu Pana Prezydenta.   

 

O godz. 12.45 ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 13.00 wznowiono obrady.  

 

Punkt 42a/ Wystąpienie Pani Ambasador Węgier – dr Orsolyi Zsuzsanny 

Kovács . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, ze są z nami obecni: 

1. Pani dr Orsolya Zsuzsanna Kovács  -Ambasador Nadzwyczajny  

i Pełnomocny Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Pani Adrienne Körmendy - Konsul Generalna Węgier w Krakowie, 

3. Pan Ákos Engelmayer- były Ambasador Węgier w Polsce, 

4. Pan János Tischler - Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury  

w Warszawie, 

5. Pan Peter Kertesz –z Węgierskiego Instytutu Kultury. 

Przewodnicząca  Rady powitała serdecznie  wszystkich przybyłych.  

 

Pani Ambasador Węgier – dr Orsolyi Zsuzsanny Kovács zabrała głos. 

Przypomniała, że po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945r. w Murckach,  

w bestialski sposób zamordowano 28 młodych węgierskich chłopców. Dokonała 

tego Armia Czerwona, pomimo tego, że oni nie walczyli, nie posiadali  broni. 

Od tego czasu mieszkańcy dzielnicy pielęgnują ich pamięć. Pani Ambasador 

podziękowała za to. W późniejszym okresie, podczas węgierskiej rewolucji  

w 1956r., Katowiczanie, tak jak wielu Polaków bezinteresownie wspierało 

walczących Węgrów darami, oddawano także krew węgierskim braciom. Pani 

Ambasador podziękowała również za to. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102011/Punkt%2048%20sesji.asx
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Pani Ambasador zwróciła także uwagę na zainaugurowanie niedawno  

w Katowicach powstania Klubu literatury węgierskiej.   

 

Pan Prezydent Marcin Krupa  zabrał głos. Podkreślił łączące Polaków  

i Węgrów więzi. Łączy nas historia, braterstwo i solidarność, w trudnych 

czasach naszych krajów. Łączą nas także wspaniałe dzieła. Katowice już od 

dawna stają się „najbardziej węgierskim miastem” w Polsce. To już obchodzone 

po raz ósmy w naszym mieście dni przyjaźni naszych dwóch narodów. 

Uroczyście odsłonimy dzisiaj tablicę, ufundowaną przez Węgrów,  

upamiętniającą wydarzenia z 1956r. Polacy angażowali się w tamtym czasie  

w przekazywanie leków dla potrzebujących, oddawali krew.  

Prezydent zaprosił wszystkich do udziału w obchodach Dni Polsko-

Węgierskich.  

 

Punkt 43 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXVIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.15. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102012/Punkt%2049%20sesji.asx

