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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XL  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 27 kwietnia 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13.10 

Numery podjętych uchwał: XL/769/17 – XL/797/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Załącznik  nr 1 – Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności 

między sesjami. 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny – Marek Chmieliński 
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta 

Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2016r. 

(DS-849/17). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-

2021 (DS-840/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie:  przyjęcia sprawozdania z 

realizacji programu "Nas Troje i więcej" za 2016 rok (DS-851/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok" (DS-852/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (CASINO 

Sp. z o.o.) (DS-858/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach 

CASINO Sp. z o.o.) (DS-859/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64A w Katowicach 

(BINGO CENTRUM Sp. z o.o.) (DS-860/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 

realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 

2016 rok (DS-861/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2016 rok (DS-863/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym 

rachunku (DS-866/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok (DS-868/17). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2017 rok (DS-869/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-870/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie 

niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań 

związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych - budynki wielorodzinne" (DS-871/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie 

niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań 

związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych - budynki jednorodzinne" (DS-872/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od I C z tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Mikołowskiej  (DS-873/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od WK tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Grażyńskiego  (DS-874/17). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od EW, AW 

i AW z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy al. Korfantego  (DS-875/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Książąt Pszczyńskich" (DS-

876/17). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  

i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do finansowania (DS-877/17). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego  

w Katowicach (DS-878/17). 
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29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 

gruncie (DS-879/17). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. 

Tysiąclecia  w Katowicach (DS-880/17). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od S K, A K, P  K i S  K  

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny (DS-881/17). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od pana M K z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza w Katowicach (DS-

882/17). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od pani G K z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej  w Katowicach (DS-

883/17). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od WK, AK, JK i MW  

z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Obrońców Westerplatte  (DS-884/17). 

34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana ZK z tytułu uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adamskiego   

w Katowicach (DS-885/17).  

     34b/ 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-887/17). 

35. Rozpatrzenie skarg: 

      - skargi Pana BK  na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

     Społecznej w Katowicach  (DS-862/17). 

36. Zapytania radnych. 

37. Interpelacje radnych. 
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38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji. 
 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XL sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Pana Prezydenta i Państwa Wiceprezydentów.  

Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów. 

Powitała przedstawicieli biur poselskich. 

Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Serdecznie powitała także Pana Pawła  Barskiego  Komendanta  Miejskiego 

Policji w Katowicach, oraz Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Z-cę 

Komendanta Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Katowicach.  

 

Przewodnicząca Rady powitała także zaproszoną na dzisiejsza sesję Panią 

Jolantę Kolanko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Katowicach. 

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

Na sekretarzy  XL sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Józef 

Zawadzki i Andrzej Zydorowicz . 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Józef Zawadzki  i  Pan Andrzej Zydorowicz 

zostali wybrani jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pani Krystyna Panek  wyraziła  na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102181/Sesja%2040,%20Glosowanie%201,%20Data%2027.04.2017%2011.13.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102182/Sesja%2040,%20Glosowanie%202,%20Data%2027.04.2017%2011.14.25.pdf
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Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady 

Miasta Katowice. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, 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. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXVII sesji.  

Protokół z XXXVII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XXXVIII sesji Rady 

Miasta Katowice z dnia  30 marca  2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze 

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

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXVIII sesji.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XXXIX sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  10 kwietnia 2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

Miasta oraz na stronie BIP, w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z XXXIX sesji.  

Protokół z XXXIX sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 5820 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na: 

1/  dopisaniu punktu 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana Z K z tytułu uprzednio zajmowanego 

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adamskiego  w  Katowicach (DS-

885/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

2/ dopisaniu punktu 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice  na rok 2017 na prace 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102183/Sesja%2040,%20Glosowanie%203,%20Data%2027.04.2017%2011.15.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102184/Sesja%2040,%20Glosowanie%204,%20Data%2027.04.2017%2011.16.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102185/Sesja%2040,%20Glosowanie%205,%20Data%2027.04.2017%2011.17.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102186/Sesja%2040,%20Glosowanie%206,%20Data%2027.04.2017%2011.19.29.pdf
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (DS-887/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. 
 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności między sesjami w okresie w okresie od 28 marca do 24 

kwietnia 2017 r. 

/ Zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt  7  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie od 29 marca 2017 roku do 

26 kwietnia 2017 roku odbyła się planowa sesja Rady Miasta Katowice, 

dodatkowa nadzwyczajna sesja 10 kwietnia w związku z ustawą metropolitalną 

oraz 10 planowych posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  w wydarzeniach: 

30 marca 2017 roku w spotkaniu  z delegacją węgierską z okazji Dni 

Węgierskich; 

4 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Wojewody Śląskiego z udziałem 

Prezydenta RP w podpisaniu ustawy metropolitalnej w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim; 

5 kwietnia 2017 roku w spotkaniu z firmą TAURON zorganizowanym przez 

Śląski Związek Gmin i Powiatów; 

21 kwietnia 2017 roku w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w Rybniku oraz w Jubileuszowej uroczystości zespołu „Tysiąclatki 

w Pałacu Młodzieży; 

23 kwietnia 2017 roku w uroczystości odsłonięcia tablicy ofiar Katastrofy 

smoleńskiej w Kościele Garnizonowym; 

24 kwietnia 2017 roku w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas 

której podjęto opinię w sprawie metropolii województwa Śląskiego. 
 

Punkt 8 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice  

w 2016r. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali informację jako 

druk sesyjny nr DS-849/17.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. informację.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102187/Sesja%2040,%20Glosowanie%207,%20Data%2027.04.2017%2011.20.07.pdf
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Pani Inspektor Jolanta Kolanko przedstawiła informację.   

 

Radny Borys Pronobis w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na 

boreliozę, zapytał czy nie można temu w jakiś sposób przeciwdziałać. Czy 

można np. wykonywać akcje prewencyjne, chociażby poprzez zrzuty  

z samolotów środków eliminujących rozprzestrzenianie się kleszczy.  

Pani Inspektor Jolanta Kolanko wyjaśniła, że w chwili obecnej SANEPiD nie 

prowadzi prewencji, gdyż nie ma na tę chorobę skutecznych środków. W tym 

przypadku jest inny cykl rozwoju kleszcza, niż to ma miejsce w przypadku 

komarów. Obecnie jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed 

ugryzieniem jest stosowanie repelentów przeciwko ugryzieniom. Ponadto należy 

ubierać się odpowiednio podczas korzystania z terenów rekreacyjnych. Nie ma 

na razie szczepień przeciwko boreliozie. Kleszczy jest rzeczywiście coraz 

więcej. Wzrost stwierdzonych przypadków zachorowań paradoksalnie wynika 

także z poprawy diagnostyki. Ewentualne, niecharakterystyczne objawy, lekarze 

rozpatrują pod kątem boreliozy.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2016r.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-

2021 wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-840/17 wraz z autopoprawką.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił autopoprawkę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/769/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu "Nas Troje i więcej" za 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-851/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102142&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102188/Sesja%2040,%20Glosowanie%208,%20Data%2027.04.2017%2011.56.03.pdf


 

 

 

 

9 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XL/770/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Katowice  

z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok". 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-852/17.  

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.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XL/771/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

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

(CASINO Sp. z o.o.). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-858/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/772/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16  

w Katowicach. (CASINO Sp. z o.o.). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-859/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/773/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102143&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102189/Sesja%2040,%20Glosowanie%209,%20Data%2027.04.2017%2011.56.54.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102145&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102190/Sesja%2040,%20Glosowanie%2010,%20Data%2027.04.2017%2011.57.50.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102148&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102191/Sesja%2040,%20Glosowanie%2011,%20Data%2027.04.2017%2011.58.37.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102149&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64A  

w Katowicach (BINGO CENTRUM Sp. z o.o.). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-860/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/774/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 

Seniorzy” za 2016 rok . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-861/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XL/775/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-863/17.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XL/776/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102192/Sesja%2040,%20Glosowanie%2012,%20Data%2027.04.2017%2011.59.28.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102150&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102193/Sesja%2040,%20Glosowanie%2013,%20Data%2027.04.2017%2012.00.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102151&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102194/Sesja%2040,%20Glosowanie%2014,%20Data%2027.04.2017%2012.01.18.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102153&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102195/Sesja%2040,%20Glosowanie%2015,%20Data%2027.04.2017%2012.02.05.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-866/17.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XL/777/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-868/17.  

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 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XL/778/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2017 rok wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-869/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta przedstawiła 

autopoprawkę. 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o pozycję dotyczącą  zmniejszenia dochodów  

o kwotę prawie 4,5 mln zł związanych z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony  Środowiska  na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach 

mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji  

w związku z dostosowaniem do wniosku aplikacyjnego, podczas gdy po stronie 

zwiększenia  wydatków mamy ponad  2 mln zł  na działania związane z ochroną 

środowiska. Radna poprosiła o uszczegółowienie informacji. Zapytała  

o to także pod kątem obaw mieszkańców z ul. Teatralnej, gdyż istnieją tam 

wątpliwości związane z dofinasowaniem zmiany systemu ogrzewania  

w bieżącym roku. Podobno może do niego nie dojść. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102154&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102196/Sesja%2040,%20Glosowanie%2016,%20Data%2027.04.2017%2012.03.04.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102155&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102197/Sesja%2040,%20Glosowanie%2017,%20Data%2027.04.2017%2012.03.49.pdf
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Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta wyjaśniła, że 

w budżecie dokonano istotnej zmiany jeżeli chodzi o źródło finansowania tego 

zadania. Pierwotnie ustalono, iż środki z WFOŚ i GW zostały wprowadzone do 

budżetu na dzień 1 stycznia br. w formie dotacji, a pozostałe środki jako środki 

budżetu miasta. Dotacja była zaplanowana na poziomie 6 mln zł., jednak 

okazało się, że WFOŚ i GW nie przyznał  oczekiwanej przez miasto kwoty.  

Z tego powodu, po konsultacji z Wojewódzkim Funduszem, nastąpiła zmiana 

wnioskowanych środków. Wycofujemy z budżetu miasta zbyt wysoką dotację  

w kwocie ponad 4 mln zł, natomiast pozostawiamy poziom dotacji, jakiej 

możemy oczekiwać z WFOŚ i GW, czyli w granicach 1,5 mln zł. Drugie źródło, 

które wprowadzamy z WFOŚ i GW, a którego nie było dotychczas, to są 

pożyczki, które będą finansować wkład miasta. Jest to źródło finansowania 

zwrotne.  Miasto pozyskuje je z Wojewódzkiego Funduszu na preferencyjnych 

warunkach, ale będzie musiało je zwrócić. Są to dwie pożyczki: na wnioski  

z przeznaczeniem dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych.  Będą one 

obejmowały  kwoty:  ponad 400 tys. zł  i prawie  

2, 5  mln zł.  Jedno źródło finansowania zastępuje się drugim. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/779/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 

wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-870/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta przedstawiła 

autopoprawkę. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XL/780/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102156&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102198/Sesja%2040,%20Glosowanie%2018,%20Data%2027.04.2017%2012.12.30.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102157&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102199/Sesja%2040,%20Glosowanie%2019,%20Data%2027.04.2017%2012.14.31.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie 

niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych 

z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - 

budynki wielorodzinne". 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały jako druk sesyjny nr 

DS-871/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/781/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie 

niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych 

z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - 

budynki jednorodzinne". 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-872/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/782/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od IC z tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Mikołowskiej. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-873/17.  

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 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/783/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102158&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102200/Sesja%2040,%20Glosowanie%2020,%20Data%2027.04.2017%2012.15.36.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102159&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102201/Sesja%2040,%20Glosowanie%2021,%20Data%2027.04.2017%2012.16.36.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102165&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od WK tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Grażyńskiego. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-874/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/784/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od EW, AW i AW z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy al. Korfantego. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-875/17.  

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 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/785/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Książąt 

Pszczyńskich" wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-876/17 wraz z autopoprawką.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił 

autopoprawkę.  

Plac (rondo) położone jest u zbiegu ulic: Pawła Kołodzieja oraz Bielskiej  

w dzielnicy Murcki.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, ze biogramy patronów ulic, placów  

i skwerów stanowić będą obecnie załączniki do uchwał. Stanowić będą element 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102202/Sesja%2040,%20Glosowanie%2022,%20Data%2027.04.2017%2012.17.30.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102166&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102203/Sesja%2040,%20Glosowanie%2023,%20Data%2027.04.2017%2012.18.35.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102167&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102204/Sesja%2040,%20Glosowanie%2024,%20Data%2027.04.2017%2012.19.29.pdf
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edukacyjny. Drugim elementem składowym do tego typu uchwał jest załącznik 

mapowy.  

Radny Michał Luty zapytał czy będzie to także publikowane  

w Internecie.  

Przewodnicząca Rady potwierdziła, gdyż będzie to załącznik do uchwał.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/786/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-877/17.  

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/787/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-878/17.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XL/788/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102160&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102205/Sesja%2040,%20Glosowanie%2025,%20Data%2027.04.2017%2012.23.29.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102161&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102206/Sesja%2040,%20Glosowanie%2026,%20Data%2027.04.2017%2012.24.31.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102168&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102207/Sesja%2040,%20Glosowanie%2027,%20Data%2027.04.2017%2012.25.24.pdf
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Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-879/17.  

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 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/789/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. 

Tysiąclecia  w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-880/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/790/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od SK, AK, PK i SK z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-881/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/791/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102169&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102208/Sesja%2040,%20Glosowanie%2028,%20Data%2027.04.2017%2012.26.15.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102173&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102209/Sesja%2040,%20Glosowanie%2029,%20Data%2027.04.2017%2012.27.06.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102174&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102210/Sesja%2040,%20Glosowanie%2030,%20Data%2027.04.2017%2012.28.05.pdf
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Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pana MK z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-882/17.  

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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/792/17/ 
( 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 GK  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-883/17.  

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 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/793/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od WK, AK, JK i MW z tytułu 

korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Obrońców Westerplatte. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-884/17.  

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 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/794/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102175&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102211/Sesja%2040,%20Glosowanie%2031,%20Data%2027.04.2017%2012.28.59.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102176&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102212/Sesja%2040,%20Glosowanie%2032,%20Data%2027.04.2017%2012.29.49.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102177&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102213/Sesja%2040,%20Glosowanie%2033,%20Data%2027.04.2017%2012.30.45.pdf
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Punkt 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana ZK z tytułu uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adamskiego  

w Katowicach.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-885/17.  

Komisja Budżetu Miasta  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż projekt 

uchwały wpłynął do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił projektu 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/795/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34b/ 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. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-887/17.  

Komisja Budżetu Miasta  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż projekt 

uchwały wpłynął do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały.  

Radny Józef Zawadzki zauważył, że w Kościele w Dębie nie ma środków na 

remont dachu. Zapytał czy można liczyć na dofinansowanie.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że można starać się  

o dofinansowanie z Ministerstwa. Doradził, żeby skorzystać z tej formy 

dofinansowania.  

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że taki wniosek został już złożony, ale nie 

otrzymano dofinansowania.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun poinformował, że można go ponowić.  

Dodał, że w kolejnych latach miasto będzie także ponownie analizować 

przedłożony wniosek pod kątem możliwości jego dofinansowania.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XL/796/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102178&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102214/Sesja%2040,%20Glosowanie%2034,%20Data%2027.04.2017%2012.34.13.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102171&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana BK  na działania 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-862/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił  

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XL/797/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Zapytania radnych. 

Radna Patrycja Grolik nawiązała do planów realizacji projektu parku przy ul. 

Wantuły. Przytoczyła kilka faktów: w 2011r. powstaje projekt parku, w roku 

2013 trwają konsultacje społeczne, pomysł cieszy się zainteresowaniem 

mieszkańców, gdyż w Kostuchnie brakuje takich miejsc. Pojawiły się także 

głosy negujące pomysł powstania parku, jednak było ich relatywnie mniej  

w stosunku do głosów aprobaty. Uwzględniając stanowiska wszystkich stron, 

zmieniono projekt parku, w ten sposób aby uwzględniały potrzeby wszystkich 

zainteresowanych. Od roku 2015 Pani Radna wraz z Panem Radnym 

Aleksandrem Uszokiem wielokrotnie pytała o stan realizacji projektu. 

Otrzymywali oni cały czas informację, że teren wymaga odrolnienia. Cena od 

horrendalnie wysokiej, stopniowo malała. Rok 2017- kilka dni temu w prasie 

pojawiła się informacja podana przez Rzecznika Urzędu Miasta, iż projekt nie 

będzie realizowany z powodu tego, że nie chcą tego mieszkańcy. Ich protest 

wpłynął do Urzędu Miasta kilka dni po konsultacjach, czyli w 2013r. radna 

zapytała co się stało, czy park będzie realizowany, kto minął się z prawdą. 

Wiceprezydent  Bogumił  Sobula potwierdził, że temat jest nośny społecznie. 

Są zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Przeciwnicy są chyba „lepiej 

zorganizowani”. Rzeczywiście kilka lat temu przygotowano koncepcję tego 

parku, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Pod zdecydowanym 

protestem sprzeciwiającym się realizacji podpisały się 33 osoby. Trudno więc 

mówić w tym przypadku o konsensusie. W takiej sytuacji mamy dwie 

możliwości: albo arbitralnie, na zasadzie prawa do podejmowania decyzji 

zmieniamy rzeczywistość i lokalizujemy w planowanym miejscu park, albo 

mając na względzie to, że w dzielnicy nie uzyskano w tym temacie 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102215/Sesja%2040,%20Glosowanie%2035,%20Data%2027.04.2017%2012.39.18.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102179&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102216/Sesja%2040,%20Glosowanie%2036,%20Data%2027.04.2017%2012.41.17.pdf
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porozumienia, nie zmieniamy istniejącego status quo. Obecnie wybrano właśnie 

tę drugą wersję. Jeżeli Państwo uważacie za zasadny powrót do tej kwestii, to 

„wszystko jest możliwe”, natomiast wymaga to bardzo precyzyjnego zbadania 

potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli 

samorząd bierze na siebie rolę arbitra, szczególnie, że dane przedsięwzięcie nie 

służy celom ogólnomiejskim, tylko społeczności lokalnej. Zdanie więc tej 

społeczności należy uszanować.  

Radna Patrycja Grolik stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi na swoje 

pytanie. Dlaczego przez cztery lata podawana była zupełnie inna informacja.  

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał o dalsze losy klasy dwujęzycznej w I LO im. 

M. Kopernika w Katowicach w związku z reformą szkolną.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że założenie reformy ma kilka 

elementów, które wzbudzają niepokój uczniów, a co za tym idzie, także 

rodziców. Jednym z tych elementów jest kwestia „powielenia” się roczników 

dzisiejszych szóstoklasistów w trybie szkoły podstawowej, którzy od 1 września 

br. staną się siódmoklasistami z dzisiejszymi uczniami klas pierwszych 

gimnazjów. Te dwa roczniki spotkają się razem jako jeden rocznik w szkole 

ponadpodstawowej, czyli w liceum. O ile to kształcenie dwujęzyczne nadal 

występuje w klasach gimnazjalnych, to przez kolejne lata nabór do szkoły 

dwujęzycznej będzie trwał. Z tej strony nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast  

w przypadku gdybyśmy już od 1 września 2018r. uruchomili dwujęzyczną klasę,  

to pojawi się podwójna ilość absolwentów szkolenia dwujęzycznego w danym 

liceum. Będzie więc konieczne, zgodnie z założeniami reformy szkolnej 

podzielić nabór, czyli o 50 % zmniejszyć szanse przyjęcia do dwujęzycznej 

klasy uczniów dwujęzycznych. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom reformy 

zaproponowaliśmy takie rozwiązanie: uruchomimy klasy dwujęzyczne we 

wszystkich trzech typach placówek od 1 września 2018r., natomiast dla tej 

grupy młodzieży, która jest dzisiaj w VI klasie szkoły podstawowej umożliwimy 

kształcenie dwujęzyczne na etapie przed szkołą licealną, czyli w klasie 

„zerowej”. Nie jest to jakieś nowatorskie rozwiązanie, gdyż było ono już 

realizowane przed wieloma laty i okazało się  skuteczne.  

Radny Józef  Zawadzki zapytał czy nie będzie luki w kształceniu uczniów 

dwujęzycznych.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun zaprzeczył, że nie, ponieważ będzie klasa 

zerowa.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o dwie sprawy: 

1/ czy jest możliwość wspólnego działania z Komendą Miejską Policji  

w ramach podniesienia bezpieczeństwa w rejonie ul. Owsianej na wysokości 

tzw. Stargańca (po jednej i po drugiej stronie); 
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2/ możliwość zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ul. Kościuszki, konkretnie 

w rejonie wylotu ulicy Zadole (obok stacji paliw Shell). W bliskiej odległości są 

tam dwa przejścia dla pieszych, z wysepkami pośrodku. Pomimo ograniczenia 

prędkości, zdarzają się  tam liczne kolizje. Czy nie można by tam zainstalować 

fotoradaru. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie.  

 

Radny Aleksander Uszok ponowił pytanie Pani Radnej Patrycji Grolik. 

Dlaczego w odpowiedzi, zarówno na interpelację, jak i zapytania podczas sesji, 

nie została udostępniona informacja o protestach społecznych, które miały 

miejsce cztery lata temu. Statutowo przedstawicielem głosu mieszkańców 

dzielnicy, jest rada dzielnicy, a ta od prawie 10 lat konsekwentnie zgłasza 

projekt budowy parku dzielnicowego do budżetu miasta. Konsultacje, które 

miały miejsce w 2013r. były przeprowadzone w sposób niezwykle rzetelny, 

kompleksowy i do dnia dzisiejszego na stronie internetowej jest zamieszczony 

materiał pokonsultacyjny, w którym zostały uwzględnione także uwagi 

protestujących. Radny jest przekonany, że w wyniku tych konsultacji został 

osiągnięty konsensus. Dodał, że jeżeli podpisy 33 osób są w stanie wszystko 

zmienić, to poprosił o określenie procedur ile podpisów powinni zebrać teraz 

mieszkańcy Kostuchny aby przekonać stronę prezydencką do przystąpienia do 

realizacji tej inwestycji.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że przekazał już swoje stanowisko. 

Przestrzegł przed wydawaniem wyroków w kwestiach, w których istnieje 

napięcie społeczne i brak zgody występujący na małym obszarze. Tego typu 

sprawy ciągną się czasami latami. „Jeżeli Pan Radny ma pełne wewnętrzne 

przekonanie o tym, że jest jedyna słuszna decyzja w tej sprawie, no to mogę 

trochę pozazdrościć poczucia nieomylności”. Wiceprezydent zaapelował o to by 

spokojnie i rozsądnie podchodzić do tego typu oczekiwań. Oczywiście wszystko 

co służy rozwojowi infrastruktury rekreacyjnej, zwiększania potencjalnej ilości 

miejsc spędzania wolnego czasu jest korzystne, ale musi być wykonywane  

z poszanowaniem oczekiwań społeczności lokalnej. Tutaj jednomyślności nie 

ma. „Uszczęśliwianie na siłę mieszkańców, chyba nie jest dobrym 

rozwiązaniem. Jeżeli okaże się, że nastąpiła tutaj zmiana stanowisk i pewne 

emocje nie są już tak intensywne, to można wrócić do rozmowy w tej kwestii. 

Natomiast, póki co, stanowisko jest takie, że ten temat i ta inwestycja nie jest 

realizowana i nie jest przeznaczona w planie do realizacji”. 

Radny Aleksander Uszok w dalszym ciągu podtrzymał swoje stanowisko, że 

nie dotrzymano procedur. Jeżeli odbyły się konsultacje, jest dostępny materiał 

pokonsultacyjny, z którego jasno wynika, iż głosy przeciwników zostały 

uwzględnione, to radny uważa, że rzecz jest „daleka od poprawności jeżeli 

chodzi o jej załatwienie”.  
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Radna Barbara Wnęk przywołała pismo z dnia 18 kwietnia 2017r. Fundacji 

Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla Dzieci 

Niepełnosprawnych na Osiedlu Tysiąclecia, dot. realizacji  budowy pomnika 

Matki i Dziecka Niepełnosprawnego. Radna zapytała jakie jest stanowisko 

miasta w tej sprawie, czy planuje się podjęcie działań.   

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie, po 

wypracowaniu stanowiska. Pismo wpłynęło do Urzędu Miasta niedawno, więc 

nie wypracowano jeszcze stanowiska.  

 

Radny Adam Skowron zasugerował częstsze patrole, włącznie z fotoradarem 

w śródmieściu, szczególnie przy szkołach. Kierowcy jeżdżą zbyt szybko, co 

wpływa na brak bezpieczeństwa dzieci. Nie można wszędzie montować 

ograniczników drogowych, więc należy znaleźć inną formę dyscyplinowania 

kierowców.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że przeanalizujemy ten temat. Jest 

to jednak okazja aby wspomnieć o efektach wprowadzenia na terenie 

śródmieścia strefy „Tempo 30”. Analiza okresu 12 miesięcy funkcjonowania tej 

strefy, w porównaniu do analogicznych 12 miesięcy w czasie kiedy tej strefy nie 

było, wskazuje na prawie 50 procentowy spadek liczby zdarzeń drogowych, 

czyli kolizji i wypadków. Decyzja o wprowadzeniu tej strefy broni się więc. 

Działania policji w tej strefie podejmowane są cyklicznie. Mają one także 

wymiar prewencyjny. Potrzeb w skali całego miasta jest jednak sporo. Nie ma 

więc możliwości realizacji ich wszystkich.  

Radny Adam Skowron poprosił aby w trakcie rozmów prowadzonych z policją 

zwrócić szczególną uwagę na ulicę Gliwicką w okolicach szkoły podstawowej.   

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o aktualizację w temacie rowerów dla Straży 

Miejskiej w Katowicach. Jakie są postępy i jakimi kryteriami będziemy się 

kierowali przy wyborze sprzętu. Chodzi o komfort pracy strażników oraz ich 

skuteczność. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie co do 

terminów i szczegółów w zakresie realizacji.  
 

Punkt 37 Interpelacje radnych. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa 

pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Jankego i Góralskiej. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1.funkcjonowania punktu skupu i składowania odpadów metalowych  

i niemetalowych, położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 112, 

2.2. budowy pomnika Matki i Dziecka Niepełnosprawnego przy ul. Ułańskiej  

5a w Katowicach, 
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3/ Radnego Marka Nowary w sprawie nowego przystanku autobusowego na 

ulicy Sokolskiej. 

4/ Radnego Adama Skowrona w sprawie: 

4.1. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sokolskiej przy 

Placu Wolności, 

4.2. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Granicznej na 

wysokości skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia, 

5/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie: 

5.1.  uporządkowania terenu przy stacji kolejowej w Szopienicach, 

5.2. usunięcia nieużywanych torów kolejowych z drogi przy ul. Jankego  

w pobliżu centrum handlowego E. Leclerc. 

6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie budowy nowej drogi, na 

przedłużeniu ul. Partyzantów do ul. Gościnnej (Ruda Śląska) w Panewnikach. 

7/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie uzyskanej odpowiedzi dotyczącej 

zastrzeżeń w kwestii budowy dróg rowerowych. 

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

8.1. sprzedaży nieruchomości gruntowej na działce 47/3 na rzecz najemcy  

w trybie bezprzetargowym, 

8.2. funkcjonowania punktu skupu i składowania odpadów metalowych  

i niemetalowych położonych w Katowicach przy ul. Gliwickiej 112, 

8.3. naprawy nawierzchni ul. Stromej w Katowicach i wycinki uschniętych 

drzew rosnących przed parkanem byłej złomnicy na ul. Załęskiej w Katowicach. 

9/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie skrzyżowania ul. Panewnickiej  

z Piotrowicką.  

 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

1.1.wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Szczecińskiej, 

1.2.remontu ulicy Rzymełki w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, 

2/ Radnej Krystyny Panek w sprawie podjęcia pilnych działań mających na 

celu rozwiązanie problemu mieszkaniowego sąsiada Pani GL zamieszkałej przy 

ul. Ordona w dzielnicy Koszutka. 

3/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Piotra Pietrasza w sprawie wykonania 

oświetlenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Tadeusza 

Kościuszki w Katowicach. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie przebudowy wejścia do budynku 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie przedłużenia ulicy 

Radockiego do ulicy Jaworowej.  

 

Punkt 38 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 
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1/ przypomniała o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego za rok 

2016 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wraz z kopią zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu  w roku podatkowym (PIT).  

W związku z faktem, iż dzień 30 kwietnia przypada w niedzielę, poprosiła  

o składanie przedmiotowych oświadczeń w sekretariacie Biura Rady Miasta 

najpóźniej do dnia 2 maja; 

2/ Rada Miejska w Sosnowcu przesłała do wiadomości uchwały z dnia 28 lutego 

2017r. oraz 30 marca 2017r. w sprawie  wystosowania apelu o nadanie 

projektowanemu związkowi metropolitalnemu nazwy: Metropolia Śląsko-

Zagłębiowska. Uchwały zostały przekazane Państwu Radnym.  

 

Punkt 39 Zamknięcie sesji.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XL sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.10. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  


