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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 1  czerwca   2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:50 

Numery podjętych uchwał: XLIII/800/17 – XLIII/825/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Załącznik  nr 1 – Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  

w okresie międzysesyjnym. 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Tomasz Maśnica 

2/ Adam Skowron 
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XL i XLI 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu 

Przedszkolu nr 49 w Katowicach (DS-888/17). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w 

strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-889/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice nazwy "Książęca"(DS-890/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 

2021 za 2016 rok (DS-891/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 

prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za 

wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-892/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 

(DS-893/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowa 2-10 w Katowicach (Zjednoczone 

Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.) (DS-894/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w 2016 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (DS-

895/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 2-10 w Katowicach (Bookmacher 

Sp. z o. o.) (DS-896/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach (DS-897/17). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice (DS-886/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-902/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez 

barier" (DS-903/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 

24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice (DS-904/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 

Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 

Kościuszki i Kolejowej (DS-905/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały  

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na 

terenie miasta Katowice (DS-906/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, 

w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - 

Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki -Staszic" - część 

obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej (DS-907/17). 

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

miasta Katowice na 2017 rok (DS-910/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-911/17). 

27. 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. 3 Maja  

w Katowicach (DS-912/17). 

28. 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. Okrzei  

w Katowicach (DS-913/17). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  wniosku Pana L  M 

dotyczącego lokalizacji Biura Zarządu Metropolii „Silesia” w Gliwicach 

(DS-914/17).  

30. Zapytania radnych. 

31. Interpelacje radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XLIII sesji 

Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Witam Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Powitała Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Pana Sekretarza  

i Panią Skarbnik. 

Prowadząca obrady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów.  

Powitała również przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego.  

Podobnie obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

 

Powitała Z-cę Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach - Pana Tomasza 

Kępę oraz p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - Pana 

Arkadiusza Korzeniewskiego 

 

Powitała także zaproszoną na sesję Panią Grażynę Sajnóg – Dyrektora 

Miejskiego Przedszkola nr 49. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Przypomniała, że porządek obrad XLIII sesji został radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XLIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Patrycja 

Grolik  i Michał Luty.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Patrycja Grolik oraz Pan Michał Luty zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

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.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102651/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102652/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102511/Sesja%2043,%20Glosowanie%201,%20Data%2001.06.2017%2011.09.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102653/Punkt%203%20sesji.asx


 

 

 

 

 

5 

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 protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XL sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  27 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, Prowadząca obrady 

poddała projekt protokołu z XL sesji pod głosowanie.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  12 maja  2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt protokołu z XLI sesji pod głosowanie.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

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

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

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

w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej 

Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach ul. Zarębskiego 2 z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Katowicach ul. Gliwicka 214 (DS-916/17). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102512/Sesja%2043,%20Glosowanie%202,%20Data%2001.06.2017%2011.10.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102654/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102513/Sesja%2043,%20Glosowanie%203,%20Data%2001.06.2017%2011.11.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102514/Sesja%2043,%20Glosowanie%204,%20Data%2001.06.2017%2011.12.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102655/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102515/Sesja%2043,%20Glosowanie%205,%20Data%2001.06.2017%2011.15.42.pdf
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I.J. Paderewskiego 46, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach  

ul. Paderewskiego 46a oraz Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Katowicach ul. 

Szeptyckiego 3 (DS-917/17). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. 

Marcinkowskiego 17 z Miejskim Przedszkolem Nr 19 w Katowicach ul. 

Marcinkowskiego 17 (DS-918/17). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu  29d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Katowicach z połączenia 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach  

Al. Roździeńskiego 82 z Miejskim Przedszkolem Nr 6 w Katowicach Al. 

Roździeńskiego 82 (DS-919/17).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula przedstawił informację 

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 25 kwietnia do 29 maja 2017r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała informację o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym: 

w okresie od 26 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku odbyły się:                      

27 kwietnia 2017 roku planowa sesja Rady Miasta Katowice, dodatkowa sesja 

12 maja 2017 roku w sprawie konsultacji metropolitalnych, nadzwyczajna sesja 

29 maja 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dotycząca złożenia do 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102516/Sesja%2043,%20Glosowanie%206,%20Data%2001.06.2017%2011.16.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102517/Sesja%2043,%20Glosowanie%207,%20Data%2001.06.2017%2011.17.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102518/Sesja%2043,%20Glosowanie%208,%20Data%2001.06.2017%2011.18.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102656/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102657/Punkt%207%20sesji.asx
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Wojewody Śląskiego wniosku o utworzenie metropolii oraz 10 planowych 

posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  w wydarzeniach: 

3 maja 2017 roku w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja – 

mszy św. za Ojczyznę i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Wojciecha 

Korfantego; 

  
10-12 maja 2017 roku w Europejskim Kongresie Gospodarczym odbywającym 

się  w Katowicach; 

 

18 maja 2017 roku w spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Miejskiej Komendzie 

Straży Pożarnej; 
 

19 maja 2017 roku w Zgromadzeniu Ogólnym i posiedzeniu Zarządu Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów w Jastrzębiu Zdroju; 
 

20 maja 2017 roku w uroczystości z okazji jubileuszu 95-lecia OSP w 

Kostuchnie; 
 

22 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wraz                        

z delegacją  P.P. Radnych Rady Miasta Katowice uczestniczyła w spotkaniu                   

z okazji Dni Polsko-Czeskich w Ostrawie; 
 

23 maja 2017 roku w obradach Zgromadzenia Ogólnego KZK GOP w 

Katowicach. 

 

Punkt  8  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia 

Miejskiemu Przedszkolu nr 49 w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr  DS-888/17. 

Projekt przewiduje nadanie Przedszkolu nr 49 imienia „Siedmiu 

Krasnoludków”. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/800/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102658/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102556&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102519/Sesja%2043,%20Glosowanie%209,%20Data%2001.06.2017%2011.32.07.pdf
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Pani Grażyna Sajnóg – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 49  podziękowała 

za nadanie Przedszkolu imienia.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, 

działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla 

Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-889/17. 

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.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/801/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-890/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Jest to 

nowo wybudowana ulica, stanowiąca przedłużenie istniejącej ulicy o tej nazwie 

do ulicy Kijowskiej w dzielnicy Panewniki.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/802/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior  

w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2016 rok. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-891/17. 

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/Lists/Dokumenty/Attachments/102659/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102555&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102520/Sesja%2043,%20Glosowanie%2010,%20Data%2001.06.2017%2011.35.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102660/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102557&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102521/Sesja%2043,%20Glosowanie%2011,%20Data%2001.06.2017%2011.36.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102662/Punkt%2011%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/803/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 

Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej 

opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-892/17. 

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 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/804/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-893/17. 

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 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/805/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowa 2-10 w Katowicach 

(Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.). < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-894/17. 

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=102558&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102522/Sesja%2043,%20Glosowanie%2012,%20Data%2001.06.2017%2011.37.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102663/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102559&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102523/Sesja%2043,%20Glosowanie%2013,%20Data%2001.06.2017%2011.38.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102664/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102561&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102524/Sesja%2043,%20Glosowanie%2014,%20Data%2001.06.2017%2011.39.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102665/Punkt%2014%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/806/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2016 r. "Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice".< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-895/17. 

Komisja Infrastruktury  i Środowiska  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 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/807/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej  

2-10 w Katowicach (Bookmacher Sp. z o. o.) . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-896/17. 

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 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/808/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-897/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102575&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102525/Sesja%2043,%20Glosowanie%2015,%20Data%2001.06.2017%2011.40.26.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102666/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102576&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102526/Sesja%2043,%20Glosowanie%2016,%20Data%2001.06.2017%2011.41.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102667/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102578&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102527/Sesja%2043,%20Glosowanie%2017,%20Data%2001.06.2017%2011.42.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102668/Punkt%2017%20sesji.asx
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Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Transportu zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/809/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-886/17. 

Komisje  Edukacji oraz Budżetu Miasta 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.  

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

/Uchwała nr XLIII/810/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-902/17. 

Komisja  Edukacji  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 XLIII/811/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 

Katowice bez barier".< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-903/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102579&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102528/Sesja%2043,%20Glosowanie%2018,%20Data%2001.06.2017%2011.43.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102669/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102580&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102529/Sesja%2043,%20Glosowanie%2019,%20Data%2001.06.2017%2011.44.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102670/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102581&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102530/Sesja%2043,%20Glosowanie%2020,%20Data%2001.06.2017%2011.44.59.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102671/Punkt%2020%20sesji.asx
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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 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/812/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-904/17. 

Komisja  Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała  projekt  uchwały 

pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLIII/813/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt    22    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania 

ulic Kościuszki i Kolejowej. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-905/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prowadząca obrady przypomniała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice powinna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

Na początku procedowano nad 1 nieuwzględnioną w całości uwagą. 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102582&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102531/Sesja%2043,%20Glosowanie%2021,%20Data%2001.06.2017%2011.45.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102672/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102583&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102532/Sesja%2043,%20Glosowanie%2022,%20Data%2001.06.2017%2011.46.47.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102673/Punkt%2022%20sesji.asx
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Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 1 nieuwzględnioną w całości 

uwagę.  
 

Głosowanie  -  uwaga nr 1 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy 

„za”, 0 głosów  sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/814/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru 

opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-906/17. 

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 XLIII/815/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 

dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 

Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki 

-Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-907/17. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie.  

Brak było uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102533/Sesja%2043,%20Glosowanie%2023,%20Data%2001.06.2017%2011.57.57.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102584&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102534/Sesja%2043,%20Glosowanie%2024,%20Data%2001.06.2017%2011.58.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102674/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102585&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102535/Sesja%2043,%20Glosowanie%2025,%20Data%2001.06.2017%2011.59.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102675/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102675/Punkt%2024%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 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLIII/816/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 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-910/17.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Radna Barbara Wnęk zapytała o dwie sprawy: 

1/ podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Murcki. Radna zapytała na 

jakim etapie jest przygotowanie planu naprawczego i czy jest on już 

uwzględniony w ramach tej uchwały, 

2/ działań promocyjnych wzmacniających pozytywny wizerunek miasta 

Katowice podczas wydarzeń z dziedziny kultury, sportu i nauki (450.000 zł) 

oraz kampanię promocyjną miasta Katowice prowadzoną we współpracy  

z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (500.000 zł) – 950.000 zł.  

Radna poprosiła o wyjaśnienie co do tej pozycji.  

Wiceprezydent  Bogumił  Sobula  przypomniał  historię  Szpitala   

w Murckach i koncepcje rozważane w stosunku do tego Szpitala w ostatnim 

czasie. Poradzenie sobie z zadłużeniem wymagalnym Szpitala wymaga 

dokapitalizowania.  Zapisy w projekcie  uchwały właśnie  to dokapitalizowanie 

realizują. Wiceprezydent  poinformował, że program naprawczy Szpitala  

zostanie przedstawiony  latem  bieżącego  roku. Trwają intensywne  prace  nad 

jego przygotowaniem. 

Sprawa dotycząca promocji miasta to działania związane ze wzmacnianiem 

pozytywnego wizerunku  miasta  poprzez  działania  marketingowe,  

promocyjne  związane z utrwalaniem silnej pozycji miasta w zrealizowaniu 

m.in. tych, podanych w uzasadnieniu do projektu uchwały, a pytanych przez 

Panią Radną,  pozycji. Wpisuje się to w szeroko rozumiane działania 

utrwalające  wizerunek  miasta  kreatywnego, miasta nowoczesnego, 

budującego swoją silną pozycję na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi  

o techniki reklamy i  sposoby skonsumowanie tych założeń, to Wiceprezydent 

zapewnił, że będziemy Państwa informowali jaki jest efekt prowadzonych 

rozmów dotyczących szczegółów zakupu planowanych usług promocyjnych. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał o inwestycje w Szpitalu  Murcki. Jak długo 

one potrwają.  Dodał, że Szpital nadal  będzie tworzył zadłużenie, gdyż NFZ nie 

opłaca wszystkich wykonanych w Szpitalu zabiegów.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102587&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102536/Sesja%2043,%20Glosowanie%2026,%20Data%2001.06.2017%2012.00.43.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102676/Punkt%2025%20sesji.asx
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Wiceprezydent  Bogumił  Sobula  wyjaśnił, że za rok 2016 poziom 

nadwykonań, które nie zostały sfinansowane w oczekiwany sposób opiewa na 

kwotę około 300 tys. zł. W skali kontraktu Szpitala to nie jest jakaś znacząca 

kwota. Co do inwestycji, to zależeć będą one od zapisów zaproponowanych  

w programie naprawczym, a ten zostanie przedstawiony latem bieżącego roku. 

Obecna dyskusja na ten temat jest zatem przedwczesna.  

 

Wobec braku dalszych 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 XLIII/817/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  26 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-911/17. 

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 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/818/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27 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. 3 Maja  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-912/17. 

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”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/819/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102588&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102537/Sesja%2043,%20Glosowanie%2027,%20Data%2001.06.2017%2012.10.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102677/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102589&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102538/Sesja%2043,%20Glosowanie%2028,%20Data%2001.06.2017%2012.11.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102678/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102591&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102539/Sesja%2043,%20Glosowanie%2029,%20Data%2001.06.2017%2012.11.56.pdf
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Punkt 28 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. Okrzei 

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-913/17. 

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”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/820/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  wniosku 

Pana L M dotyczącego lokalizacji Biura Zarządu Metropolii „Silesia”  

w Gliwicach  wraz z autopoprawką. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-914/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Bogumil Sobula przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLIII/821/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 

20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach ul. Zarębskiego 2 z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Katowicach ul. Gliwicka 214. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-916/17. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102679/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102592&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102540/Sesja%2043,%20Glosowanie%2030,%20Data%2001.06.2017%2012.12.47.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102680/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102597&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102541/Sesja%2043,%20Glosowanie%2031,%20Data%2001.06.2017%2012.14.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102681/Punkt%2030%20sesji.asx


 

 

 

 

 

17 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie przed 

zaopiniowaniem  go przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez Rady 

Pedagogiczne szkół i placówek.  
 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

Wiceprezydent zadeklarował, że w miejscu Młodzieżowego Domu Kultury przy 

ul. Gliwickiej 214 miasto chce uruchomić nową dla Załęża jednostkę, 

ukierunkowaną na profil sportowy. 

 

Radna Barbara Wnęk zauważyła, że realizowany jest w projekcie uchwały   

wniosek Komisji, dotyczący rozdzielenia części sportowej należącej do Domu 

Kultury na Osiedlu Tysiąclecia. Skoro docelowo MOSiR ma przejąć obiekty 

sportowe wraz z basenem, to bardzo dobra decyzja. Radna zwróciła uwagę na 

to, jak ważną rolę w dzielnicach spełniają domy kultury. Wątpliwości Radnej 

zbudziło kilka kwestii: tempo, tzn. dlaczego tę uchwałę podejmujemy tak 

szybko, konstrukcja, tzn. umieszczenie Domu Kultury w budynku Szkoły. Czy 

nie rozważano aby Osiedle Tysiąclecia miało osobną placówkę w postaci domu 

kultury. Docelowo warto by pomyśleć o takim rozwiązaniu.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun stwierdził, że jest to dobry czas na 

reorganizację, gdyż zbliża się okres wakacyjny. Od 1 września obie placówki 

zaistnieją już wspólnie. Warto rozważyć wariant aby w przyszłości powstał na 

terenie Osiedla Tysiąclecia osobny Dom Kultury. Strategia jednak określa 

pewne ograniczenia w tej materii. 

Radna Barbara Wnęk poprosiła o wyjaśnienie, jakie to są ograniczenia. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że chodzi o wytyczne, które 

strategia stawia przy zarządzaniu, tzn. sprawne i funkcjonalne zarządzanie 

oświatą w naszym mieście. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał czy będą środki dla MOSiR-u  dla sekcji, 

które powstaną w miejsce dotychczasowego Młodzieżowego Domu Kultury,  

z uwzględnieniem potrzeb dzieci i seniorów. Czy zostanie też w bieżącym roku 

uruchomiony basen, który w ubiegłym roku nie działał.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że trudno jest pozyskać kadrę 

ratowniczą. Zrobimy wszystko aby tak się stało i żeby uruchomić wspomniany 

basen. Co do sekcji, to na razie nie ma takiej konieczności. Funkcjonuje tam 

obiekt typu „Orlik”, gdzie realizowana jest piłkarska szkółka sportowa. Są to 

zajęcia finansowane ze środków miasta, bez dodatkowych środków. 

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że miał na myśli obiekty wewnątrz 

budynku, czyli adaptację dotychczasowych pomieszczeń Młodzieżowego Domu 

Kultury.  Można by tam zorganizować np. zajęcia dla osób starszych, do 

ćwiczenia boksu, na aerobik. Potrzebna jest adaptacja. 
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Wiceprezydent Waldemar Bojarun stwierdził, że ostateczne decyzje co do 

losów tego budynku jeszcze nie zapadły, ale wszystko jest kwestią otwartą.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/822/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 

12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. I.J. Paderewskiego 46, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach ul. Paderewskiego 

46a oraz Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Katowicach ul. Szeptyckiego 3.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-917/17. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie przed 

zaopiniowaniem  go przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez Rady 

Pedagogiczne szkół i placówek.  

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/823/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza  

w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17 z Miejskim Przedszkolem Nr 19 w 

Katowicach ul. Marcinkowskiego 17. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-918/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102593&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102542/Sesja%2043,%20Glosowanie%2032,%20Data%2001.06.2017%2012.27.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102682/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102594&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102543/Sesja%2043,%20Glosowanie%2033,%20Data%2001.06.2017%2012.30.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102683/Punkt%2032%20sesji.asx
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Komisja  Edukacji  zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie przed 

zaopiniowaniem  go przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez Rady 

Pedagogiczne szkół i placówek.  

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/824/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Katowicach z połączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach  

Al. Roździeńskiego 82 z Miejskim Przedszkolem Nr 6  

w Katowicach Al. Roździeńskiego 82. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-919/17. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie przed 

zaopiniowaniem  go przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez Rady 

Pedagogiczne szkół i placówek.  

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/825/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Witold Witkowicz nawiązał do zdarzenia, które miało miejsce dwa 

miesiące temu. Doszło  wówczas do okrutnego ataku na kobiety w centrum 

Katowic. Zbulwersowało ono opinię publiczną w całej Polsce. W związku z tym 

Radny poprosił o weryfikację doniesień prasowych i poinformowanie czy 

„inteligentny system monitoringu” obejmuje swoim zasięgiem miejsce 

przestępstwa oraz czy  dysponujemy nagraniem z tego dnia.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102595&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102544/Sesja%2043,%20Glosowanie%2034,%20Data%2001.06.2017%2012.31.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102684/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102596&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102545/Sesja%2043,%20Glosowanie%2035,%20Data%2001.06.2017%2012.33.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102685/Punkt%2034%20sesji.asx
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Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. 

Radny poprosił aby w przygotowanej odpowiedzi rozważyć możliwość 

umieszczenia odpowiednich kamer w rejonie ul. Stawowej oraz Piotra Skargi.  

 

Radny Maciej Biskupski zapytał o kwestie związane z przyłączem 

energetycznym w ramach inwestycji prowadzonej na Skwerze Walentego 

Fojkisa w Wełnowcu-Józefowcu. Istnieje tam problem  

z wykonaniem tego przyłącza. W przypadku organizowania w tym miejscu 

imprez plenerowych,  konieczne stanie się ciągniecie kabla do znajdującego się 

kilkanaście metrów dalej przyłącza. Radny zwrócił się więc z prośbą o 

przeprojektowanie obecnie prowadzonych robót o wykonanie dodatkowego 

zadania i zamontowanie takiego przyłącza energetycznego.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał dlaczego podczas uchwalania Metropolii 

pominięto jej głównego inicjatora Pana Prezydenta Piotra Uszoka. „Innych się 

wychwala, a o Nim się nic nie mówi”.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula podziękował za to zwrócenie uwagi na 

niewątpliwe zasługi Pana Prezydenta Piotra Uszoka. Jest On jednak ostatnią 

osobą, która domagała by się spektakularnych aplauzów. Przyjmujemy jednak 

zdanie Pana Radnego z satysfakcją.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o dwie sprawy: 

1/ postawienie wiat przystankowych w Dębie, w kierunku Katowic. Realizacja 

miała nastąpić w 2017r. Kiedy konkretnie zostanie to wykonane;  

2/ wydzierżawiony teren dla Katowickich Hal Targowych przy ul. Obroki 130 

pod giełdę warzywno-owocową.  W zamian za dzierżawę, miały tam nastąpić 

inwestycje. Do dzisiaj ich brak. Radny zapytał czy nie należy zastanowić się nad  

rozwiązaniem tej umowy dzierżawy i przekazaniem terenu pod ZTM 

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. 

 

Radny Józef  Zawadzki zwrócił się z prośbą o zwrócenie się przez miasto do 

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, aby Szpital Urologiczny przy ul. 

Strzeleckiej w Katowicach pozostał w sieci szpitali.  Ponadto Radny poprosił  

o likwidację złomowiska znajdującego się obok bloków mieszkalnych przy ul. 

Gliwickiej 112, gdyż utrudnia ono ruch komunikacyjny w tej okolicy.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula poinformował, że wystąpienie do 

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w sprawie Szpitala przy ul. 

Strzeleckiej jest obecnie przygotowywane. Znajdzie się tam statystyka i efekty  

lecznicze tej placówki zdrowotnej. W najbliższych dniach pismo zostanie 

przekazane adresatom.  
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Wiceprezydent Waldemar Bojarun stwierdził, że jest przeciwny lokalizacji 

punktów skupu złomu na terenie miasta. Skoro jednak ktoś prowadzi działalność 

i ma na to zgodę, to trudno tego zabronić. Zobowiązał się przyjrzeć sprawie  

w kontekście trudności komunikacyjnych. 

 

Punkt 31 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

1/ Radnego Michała Lutego w sprawie przystąpienia do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren starego parku przy ulicy 

Lipowej w Katowicach. 

2/  Radnego Piotra Pietrasza w sprawie stanu drzew w Katowickim Parku 

Leśnym. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. błędu w interpelacji dotyczącej Pomnika Matki i Dziecka 

Niepełnosprawnego, 

3.2. wymiany lamp oświetleniowych na całej długości ul. Wincentego Pola  

w Katowicach, 

3.3. naprawy nawierzchni ulic: Janasa i Pośpiecha w Katowicach. 

4/ Radnego Michała Lutego w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego umożliwiającej utworzenie małego parku miejskiego na części 

terenu w obrębie ulic Dębowa – Węglowa – Baildona – Chorzowska. 

5/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Piotra Pietrasza w sprawie akceptacji 

realizacji wniosku dot. uporządkowania zasad ruchu na skrzyżowaniu przy ul. 

Gruszowej 10 zgodnie z propozycją Urzędu Miasta Katowice. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. przywrócenia drugiego etatu informatyka w Pałacu Młodzieży im. prof. 

Aleksandra Kamińskiego w Katowicach, który został przeniesiony do Centrum 

Usług Wspólnych w Katowicach, 

6.2. remontu podłogi w sali gimnastycznej Pałacu Młodzieży im. prof. 

Aleksandra Kamińskiego w Katowicach, 

6.3. wsparcia działań zmierzających do zakwalifikowania szpitala 

Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach do systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o profilu urologia, 

6.4. zasad zatrudniania bezrobotnych w pracach publicznych organizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, 

6.5. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego, 

6.6. pomocy przy organizacji V Festynu Rodzinnego „Bajeczna sobota – 

serduszko bije na Witosa”, 

6.7. drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kępowej 33, 35 i 35a w Katowicach. 

7/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

7.1. odpowiedzi na interpelację RI-001610/VII z dnia 10.05.2017r., 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102686/Punkt%2035%20sesji.asx
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7.2. przeznaczenia i możliwości zagospodarowania budynku usytuowanego w 

Parku Kościuszki. 

8/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

8.1. dodatkowego oznakowania Ronda im. Gen Jerzego Ziętka w Katowicach, 

8.2. przystanku tramwajowego „Katowice-Spodek”. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. przyznania żłobka przy ul. Zadole, 

9.2. odstąpienia od obciążenia kosztami za zdany lokal do KZGM. 

 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

1.1. budowy chodnika prowadzącego do bloków przy ulicy Kotlarza 15  

i Kotlarza 19, 

1.2. opóźnień w kursowaniu autobusów KZK GOP. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

2.1. braku oświetlenia zewnętrznego na ulicy Kolistej, 

2.2. zabudowy lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Mysłowicka i Wojciecha 

2.3. zabezpieczenia w projekcie budżetu 2018 roku środków dla edukacji 

regionalnej w roku szkolnym 2018-2019, 

3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie uzupełnienia sygnalizacji 

świetlnej na ulicach Katowic o sekundniki. 

4/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie notorycznego zakłócania 

ciszy nocnej w śródmieściu Katowic w związku z działalnością klubu przy ul. 

Drzymały 9. 

 

Punkt 32 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  

1. w dniu 23 maja 2017r. do Biura Rady Miasta przy piśmie z dnia 22 maja 2017 

r. wpłynęło ponownie pismo z dnia 1 marca 2017 r. z Kancelarii Radcy 

Prawnego AD z Chorzowa dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego wnioskodawców T O i J O uchwałą nr XXVIII/584/16 Rady Miasta 

Katowice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 

Brackiej i Grundmanna w Katowicach.  

Ww. pisma  zostały przekazane do Pana Prezydenta oraz P.P. Radnym; 

2. w dniu 26 maja 2017r. wpłynęły do Biura Rady Miasta trzy pisma Pani Z B  

z dnia 19 maja 2017 r., 18 maja 2017 i 17 maja 2017 r. dot. odpowiednio 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miasta Katowice nr: 

XXVI/550/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

lotniska Muchowiec w Katowicach, XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102687/Punkt%2036%20sesji.asx
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sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, XXX/608/16 z dnia 14 września 

2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach.  

Ww. pisma zostały przekazane do Pana Prezydenta oraz P.P. Radnym; 

3. uwzględniając wniosek Pana Prezydenta, Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że zwoła sesję absolutoryjną w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 

8.30 (pierwotnie planowana w dniu 29 czerwca 2017 r.); 

Z uwagi na powyższe Komisja Budżetu Miasta odbędzie się w innym terminie, 

podobnie jak Komisja Organizacyjna; 

4. Prowadząca obrady odczytała także opinię Wojewody Śląskiego z dnia 

31.05.2017r. w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie 

śląskim.   
 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 12.50. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102688/Punkt%2037%20sesji.asx

