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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLIV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 22 czerwca 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 8:30 

Godzina zakończenia sesji: 11:15 

Numery podjętych uchwał: XLIV/826/17 – XLIV/844/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Zał. nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  

w okresie międzysesyjnym. 

Zał. nr 2  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2016r.  

Zał. nr 3 Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu za 

2016r.  

Zał. nr 4 Opinia Klubu Radnych "Forum Samorządowe i Marcin Krupa"  

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. 

Zał. nr 5 Opinia Klubu Radnych "Platforma Obywatelska" do sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016r.  
 

 
 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Bożena Rojewska 

2/ Tomasz Szpyrka 
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Porządek obrad. 

1.Otwarcie sesji. 

2.Powołanie sekretarzy sesji. 

3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4.Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Katowice.  

5.Zmiany w porządku obrad.  

6.Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7.Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III kadencji.  

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

międzysesyjnym.  

9.Rozpatrzenie:  

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2016rok (DS-854/17) wraz z informacją uzupełniającą do 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok (DS-856/17).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2016 (DS-850/17).  

c. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035 za 2016rok (DS-857/17).  

d. sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016rok (DS-855/17).  

e. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2016 rok wraz z opinią 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie  sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (DS-920/17). 

f. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-901/17).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 

wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 

2016 rok (DS-867/17).  

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok wraz z 

autopoprawką (DS-853/17). 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2016 rok (DS-921/16). 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016rok (DS-

922/17). 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 

Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania (DS-923/17).  Skreślono. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-898/17).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok (DS-924/17).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020” (DS-928/17). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Porozumienia Katowickiego 

1980 roku” (DS-930/17).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G R, K R, Ł R i D R z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Bednorza (DS-931/17).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza” (DS-

932/17).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Ofiar Tragedii 1896r. w Kopalni 

Kleofas” (DS-933/17).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK 

„Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. 

Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic 

Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej (DS-934/17).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK 

„Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. 

Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki 

(DS-935/17).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2017r. (DS-937/17).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-938/17).  
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25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach (DS-

939/17).  

26. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice raportu z konsultacji 

społecznych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym 

zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek w Katowicach 

(DS-936/17).  

27. Rozpatrzenie skarg: 

a/  Pana J J na działania Prezydenta Miasta Katowice ( DS-925/17). 

b/ Państwa I i R G na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 w 

Katowicach (DS-926/17). 

c/ Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa 

Pomorskiego na działania Straży Miejskiej w Katowicach (DS-927/17). 

28. Zapytania radnych. 

29. Interpelacje radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski.  

31. Zamknięcie sesji.   

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XLIV 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 Pana Pawła Barskiego Komendanta Miejskiego Policji  

w Katowicach,  młodszego brygadiera Pana Arkadiusza  Korzeniewskiego 

p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Katowicach.  

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Przypomniała, że porządek obrad XLIV sesji został radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102897/Punkt%201%20sesji.asx
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XLIV sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Tomasz 

Maśnica i Dariusz Łyczko. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Tomasz Maśnica i Dariusz Łyczko 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 Pana Jerzego  Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Jerzy  Forajter wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  29 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 XLII sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  1 czerwca 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 XLIII sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102898/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102761/Sesja%2044,%20Glosowanie%201,%20Data%2022.06.2017%2008.41.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102899/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102762/Sesja%2044,%20Glosowanie%202,%20Data%2022.06.2017%2008.42.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102900/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102763/Sesja%2044,%20Glosowanie%203,%20Data%2022.06.2017%2008.43.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102764/Sesja%2044,%20Glosowanie%204,%20Data%2022.06.2017%2008.43.52.pdf
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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/ skreśleniu punktu 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r.  

w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-923/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

2/ dopisaniu punktu 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach 

(DS-939/17).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od w okresie od 30 maja do 19 

czerwca 2017 r. 

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Dariusz Łyczko nawiązał do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która 

odbyła się w dniu 5 czerwca br. W jej trakcie, Radny poinformował o sytuacji, 

jaka zaistniała przy ul. Kolistej, tzn. odłączeniu oświetlenia przy tej ulicy. Dwa 

dni temu doszło tam do pobicia kilku osób. Radny poprosił o podjęcie pilnej 

interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa w tym rejonie. Problem staje 

się społeczny.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie 

pomimo, że  własność terenu nie jest miasta. Teren należał poprzednio do 

Katowickiego Holdingu Węglowego, a obecnie do Śląsko - Dąbrowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Pojawił się tam także problem związany  

z koniecznością remontu nawierzchni.  Miasto się zastanawia nad włączeniem 

się do tego remontu. Co do oświetlenia, to zostanie ono podłączone do miejskiej 

sieci w ciągu 10 -14 najbliższych dni.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102901/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102765/Sesja%2044,%20Glosowanie%205,%20Data%2022.06.2017%2008.45.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102766/Sesja%2044,%20Glosowanie%206,%20Data%2022.06.2017%2008.46.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102902/Punkt%206%20sesji.asx
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Radny Józef  Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi za przyznanie 500 

mln zł na remonty. „Mieszkańcy muszą o tym wiedzieć”.  

 

Radny Piotr Pietrasz ponownie zapytał o remont boisk przy Szkole 

Podstawowej nr 12 na Os. Paderewskiego, planowany z budżetu 

obywatelskiego. Poprosił o pisemną odpowiedź. 

 

Punkt 7 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III 

kadencji. < zapis AV> 

 

Adrian Kapski Radny Młodzieżowej Rady Miasta Katowice  poinformował, że 

w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 czterech delegowanych Radnych 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice weźmie udział w Kongresie Rad 

Młodzieżowych Województwa Śląskiego. Wspomniał o próbach 

zorganizowania kina plenerowego, jednak tym razem projektu nie udało się 

zrealizować. Życzył wszystkim udanych wakacji.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła krótką informację o pracach Rady  

w okresie międzysesyjnym.  

 

W okresie od 31 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku odbyła się                      

planowa sesja Rady Miasta Katowice oraz 9 planowych posiedzeń komisji 

stałych Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  w wydarzeniach: 

7-9 czerwca 2017 roku wzięła  udział w Konwencie Przewodniczących Rad 

Miast Wojewódzkich w Gdańsku; 

 

19 czerwca 2017 roku  uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów  w   Kochanowicach; 
 

20 czerwca 2017 roku  wzięła  udział  w  Zgromadzeniu  Ogólnym  KZK  

GOP. 

 

Punkt  9 Rozpatrzenie: < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102903/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102904/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102905/Punkt%209%20sesji.asx
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a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2016rok (DS-854/17) wraz z informacją uzupełniającą do 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok (DS-856/17).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2016 (DS-850/17).  

c. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035 za 2016rok (DS-857/17).  

d. sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016rok (DS-855/17).  

e. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2016 rok wraz z opinią 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie  sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (DS-920/17). 

f. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-901/17).  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wzorem lat ubiegłych, by uczynić  

zadość  wymaganiom formalnoprawnym w punkcie 9 Pan Prezydent przedstawi 

przekazaną  Państwu Radnym dokumentację. Do wszystkich opracowań  będzie 

można zadawać  pytania. Natomiast właściwa debata absolutoryjna  

z wystąpieniami szefów klubów i P.P. Radnych nastąpi w punkcie 11 przed 

rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu.  

Państwo  Radni otrzymali stosowne materiały w ustawowo określonym 

terminie. Z materiałami tymi zapoznały się również komisje branżowe Rady 

Miasta.                                                                                       

 
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa  przedstawił dokumenty zapisane 

jako a, b, c, d, e. 

/ Wystąpienie Prezydenta –zał. nr 1/ 

 
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał uchwałę Nr 

4200/V/82/2017 z  dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

 
Prowadząca obrady zapytała czy są ze strony P.P. Radnych pytania co do 

przedstawionych dokumentów. Wobec braku zapytań, stwierdziła, że Rada 
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zapoznała się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie 9 

porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-867/17). 

Komisje branżowe Rady 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 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIV/826/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2016 rok wraz z autopoprawką. < zapis AV> 

 

W tym punkcie odbyła  się debata absolutoryjna. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-853/17)  wraz z autopoprawką. 

Branżowe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie,  

a Komisja Rewizyjna pozytywnie z autopoprawką.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Łyczko przedstawił  opinię 

Komisji dotyczącą wykonania budżetu miasta Katowice za 2016r. oraz 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2016 rok wraz z wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium 

za 2016 rok.   

/Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –zał. nr 2/ 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał uchwałę Nr 

4200/III/130/2017 z dnia 9 czerwca 2017r. III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 

 

W tym momencie rozpoczęto debatę. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102906/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102826&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102767/Sesja%2044,%20Glosowanie%207,%20Data%2022.06.2017%2009.28.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102907/Punkt%2011%20sesji.asx
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Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”  

Maciej Biskupski przedstawił  opinię  do sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2016r.   

/ Opinia Klubu „FSiMK”- zał. nr 3/ 

 

Przewodniczący  Klubu  Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”  Piotr Pietrasz 

przedstawił opinię Klubu „PiS”  do sprawozdania z wykonania budżetu za 

2016r. Docenił stabilność sytuacji finansowej miasta i profesjonalizm służb 

finansowych. Zauważył, że miasto sfinalizowało  główne inwestycje, w tym 

obiekt na  Rynku w Katowicach. W coraz większym stopniu widoczna jest 

realizacja celów społecznych. Rozpoczęte zostały prace związane z budową 

trzech basenów, inwestycje transportowe, czy też działania związane z walką ze 

smogiem i niską emisją.  Cieszy wzrost znaczenia budżetu obywatelskiego. 

Remontuje się jednostki oświatowe.  Nie słychać było w Katowicach  

o problemach związanych z wdrożeniem reformy edukacji. Miasto wypracowało 

sobie markę stołeczności i metropolitalności, a obecnie w coraz większym 

stopniu realizuje cele społeczne. 

Reasumując, Klub Radnych „PiS” wypowiedział się za pozytywną opinią 

dotyczącą  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu 

miasta za 2016r.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych  „Platforma Obywatelska RP” Witold 

Witkowicz  przedstawił  opinię do sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

za 2016r.                                                                            

/Opinia Klubu „PO” – zał. nr 4 do protokołu/ 
 

Wobec braku chętnych do dyskusji, Prowadząca obrady  poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok  

z autopoprawką. 

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

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIV/827/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2016 rok.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-921/17). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102827&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102769/Sesja%2044,%20Glosowanie%208,%20Data%2022.06.2017%2009.51.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102908/Punkt%2012%20sesji.asx
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Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku chętnych do dyskusji, Prowadząca obrady  poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIV/828/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2016 rok. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-922/17). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  bezwzględną  większością  głosów  ustawowego składu 

Rady, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się” 

/Uchwała nr XLIV/829/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie 

absolutorium. 

 

Prezydent Marcin Krupa podziękował Radnym za podjęcie uchwały oraz 

wszystkim służbom finansowym za przygotowanie sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2016r.  

 

Punkt 14 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-898/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102828&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102770/Sesja%2044,%20Glosowanie%209,%20Data%2022.06.2017%2009.52.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102909/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102829&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102771/Sesja%2044,%20Glosowanie%2010,%20Data%2022.06.2017%2009.53.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102910/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102911/Punkt%2015%20sesji.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/830/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

2016 rok. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-924/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/831/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020”. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-928/17. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLIV/832/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Porozumienia 

Katowickiego 1980 roku”. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-930/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest przy ul. Wincentego Pola, w rejonie budynków 9,11 i 13.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102831&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102773/Sesja%2044,%20Glosowanie%2011,%20Data%2022.06.2017%2009.56.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102912/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102832&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102774/Sesja%2044,%20Glosowanie%2012,%20Data%2022.06.2017%2009.57.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102913/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102833&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102775/Sesja%2044,%20Glosowanie%2013,%20Data%2022.06.2017%2009.58.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102914/Punkt%2018%20sesji.asx
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Rada Miasta Katowice, jednogłośnie, wyraziła zgodę na zabranie głosu przez 

Pana Roberta Ciupę Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

 

Pan Robert Ciupa Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

podziękował za podjęcie wniosku. Stwierdził, że jest to bardzo ważna sprawa 

dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Porozumienia Katowickie, to 

tak naprawdę „porozumienia całkowicie zapomniane”. Tymczasem geneza tego, 

co wydarzyło się w KWK „Wujek” i powstania NSZZ „Solidarność” to przede 

wszystkim te, wspomniane porozumienia. Są to czwarte porozumienia, na 

podwalinie których powstała Solidarność w całej Polsce. Pokazuje to także, że 

miasto Katowice jest „miastem wolności, w którym wszystkie ścieżki 

historyczne, lat 80-tych i Solidarności się zbiegały. Nie zawsze w Polsce się  

o tym pamięta. Tym bardziej my musimy o tym mówić i zachowywać te 

wydarzenia w pamięci historycznej i w świadomości ludzi.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/833/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G R, K R, Ł R i D R z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Bednorza. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-931/17. 

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”. 

/Uchwała nr XLIV/834/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda 

Gryglewicza”. < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102834&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102776/Sesja%2044,%20Glosowanie%2014,%20Data%2022.06.2017%2010.02.43.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102915/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102845&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102777/Sesja%2044,%20Glosowanie%2015,%20Data%2022.06.2017%2010.03.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102916/Punkt%2020%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-932/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest w rejonie ulic: Morawa i Bednarskiej w dzielnicy 

Szopienice.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/835/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Ofiar Tragedii 

1896r. w Kopalni Kleofas”. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-933/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest w rejonie ulic: Stanisława Kossutha  

i Wincentego Witosa.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/836/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. 

z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie 

ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic 

Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-934/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że w dniu 19 czerwca 2017r. do Biura Rady 

Miasta wpłynęło pismo Pana mecenasa SW z dnia 19 czerwca 2017r., który  

w imieniu JW wezwał do usunięcia naruszenia interesu prawnego i wstrzymania 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102835&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102778/Sesja%2044,%20Glosowanie%2016,%20Data%2022.06.2017%2010.04.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102917/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102836&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102779/Sesja%2044,%20Glosowanie%2017,%20Data%2022.06.2017%2010.05.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102918/Punkt%2022%20sesji.asx
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działań zmierzających do uchwalenia mpzp. Pismo zostało przekazane P.P. 

Radnym i wpłynęło również do Pana Prezydenta.  

 

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice rozstrzygnęła  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu i nieuwzględnionych 

przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż głosowanie „za”, będzie stanowiło 

potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nie 

uwzględnienie uwag. 

Na początku procedowano nad 5 nieuwzględnionymi w części i w całości 

uwagami. 

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun poinformował, że przy uchwalaniu planu 

dokonano wnikliwych analiz, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony terenów 

zielonych.  
 

Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 5 nieuwzględnionych  

w części i w całości uwag.  

1 głosowanie 

uwaga nr  1  

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 17 głosów 

„za”, 6 głosów  sprzeciwu i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 

2 głosowanie 

uwaga nr 2 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosów 

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

 

3 głosowanie 

uwaga nr 3.1.  

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

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

„za”.  

 

4 głosowanie 

uwaga nr 3.2. 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 25 głosów 

„za”.  

 

5 głosowanie 

uwaga nr 3.4. 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 26 głosów 

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

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 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIV/837/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. 

z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie 

ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki. 

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-935/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Do projektu brak jest nieuwzględnionych uwag.  

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego 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 XLIV/838/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2017r. wraz z erratą. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102780/Sesja%2044,%20Glosowanie%2018,%20Data%2022.06.2017%2010.16.38.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102837&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102781/Sesja%2044,%20Glosowanie%2023,%20Data%2022.06.2017%2010.22.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102919/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102838&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102782/Sesja%2044,%20Glosowanie%2024,%20Data%2022.06.2017%2010.28.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102920/Punkt%2024%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-937/17 wraz z erratą. 

 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z erratą.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XLIV/839/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 

wraz z erratą. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-938/17 wraz z erratą. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z erratą.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIV/840/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-939/17. 

Żadna Komisja Rady Miasta Katowice nie opiniowała projektu uchwały, gdyż 

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula przedstawił projekt 

uchwały.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102839&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102783/Sesja%2044,%20Glosowanie%2025,%20Data%2022.06.2017%2010.29.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102921/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102842&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102784/Sesja%2044,%20Glosowanie%2026,%20Data%2022.06.2017%2010.30.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102922/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102922/Punkt%2026%20sesji.asx
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Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIV/841/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice raportu  

z konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wraz 

z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali raport Pana 

Prezydenta jako druk sesyjny nr DS-936/17. 

Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 

przedstawił raport.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z raportem  

z konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wraz  

z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek  

w Katowicach. 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg: 

a/ Pana J  J na działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-925/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIV/842/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

b/ Państwa I i R G na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-926/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102843&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102785/Sesja%2044,%20Glosowanie%2027,%20Data%2022.06.2017%2010.33.13.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102923/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102924/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102846&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102786/Sesja%2044,%20Glosowanie%2028,%20Data%2022.06.2017%2010.38.13.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102925/Punkt%2029%20sesji.asx
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Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIV/843/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 

c/ Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa 

Pomorskiego na działania Straży Miejskiej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-927/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIV/844/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 28 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Maciej Biskupski zapytał o możliwość pilnego remontu fragmentu 

drogi prowadzącej do Parku Budnioka na Koszutce, bezpośrednio od ul. 

Grażyńskiego. Jest to droga, z której korzystają piesi.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński nawiązał do informacji, odnośnie budowy dwóch 

planowanych na terenie miasta basenów w Szopienicach –Burowcu  

i w Brynowie. Zapytał natomiast co z losem basenu planowanego w Zadolu.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jedna z firm startujących do wykonania 

planowanego na Zadolu basenu złożyła protest w ramach ustawy  

o zamówieniach publicznych. W przeciągu miesiąca Krajowa Izba Odwoławcza 

powinna wydać decyzję w tej sprawie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102847&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102787/Sesja%2044,%20Glosowanie%2029,%20Data%2022.06.2017%2010.40.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102926/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=102848&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102788/Sesja%2044,%20Glosowanie%2030,%20Data%2022.06.2017%2010.41.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102927/Punkt%2031%20sesji.asx
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Radny Marek Nowara dopytał o sprawę ul. Kolistej. Cieszy deklaracja co do 

podłączenia oświetlenia do sieci miejskiej. Jednak do tego czasu, Radny 

poprosił o zwiększenie ilości patroli odpowiednich służb, gdyż dochodzi tam do 

niepożądanych zdarzeń. Radny poparł także propozycję uczestnictwa miasta  

w remoncie nawierzchni ulicy Kolistej. Radny zaproponował podjęcie starań  

o wykup przedmiotowego terenu do zasobów miejskich.  

Nawiązał także do sprawy zakupu biletów do kina dla pracowników Urzędu 

Miasta Katowice. Zapytał dlaczego w zamówieniu publicznym, jednym  

z wymogów było  posiadanie minimum czterech sal. To już na starcie eliminuje  

z przetargu Instytucję Filmową „Silesia Film”, która posiada trzy sale. Radny 

zapytał o zasadność takiego zapisu.  

Prezydent Marcin Krupa nawiązując do sprawy ul. Kolistej, podtrzymał swoją 

odpowiedź udzieloną na początku sesji Panu Radnemu Łyczce. Patrole już tam 

są. Co do biletów, to taki model wypracowano. Pracownik ma możliwość 

wyboru repertuaru.  

Radny Marek Nowara dopowiedział, że w przypadku biletów, Instytucja 

Filmowa „Silesia Film” posiada w Katowicach trzy kina: Światowid, Kosmos   

i Rialto, jednak żadne z tych kin nie posiada czterech sal kinowych. Jest więc 

poprzez to, na wstępie eliminowane z przetargu ogłoszonego przez Urząd 

Miasta. Zapis faworyzuje multipleksy, a niesłusznie eliminuje instytucję, która 

ma wypracowaną już  markę i gwarantuje szeroki wybór repertuaru.   

 

Radny Tomasz Maśnica stwierdził, że z niecierpliwością oczekujemy na 

baseny miejskie. Druga poruszona sprawa to barierki, które są obecnie 

kompleksowo wymieniane na terenie miasta. Radny zapytał, czy dotychczasowe 

nie spełniały norm bezpieczeństwa i czy te, które były w dobrym stanie, także 

musiały zostać wymienione. Radny zapytał także  na jakim etapie jest 

zagospodarowanie terenu po stadionie Kolejarza oraz jak zostanie potraktowana 

zieleń znajdująca się na skwerze, przy Dworcu Kolejowym w Ligocie, który 

zostanie zlikwidowany przy okazji planowanej budowy centrum 

przesiadkowego na tym terenie. Czy zostanie ona zniszczona, czy tez 

profesjonalnie przesadzona w inne miejsce.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na temat terenu 

Kolejarza oraz centrum przesiadkowego. W sprawie barierek, Prezydent 

poinformował, że została podjęta decyzja co do kompleksowej wymiany 

barierek na nowe, lepiej zabezpieczonych przed korozją. Są one bardziej 

odporne, ocynkowane. Jest to pokłosie szumu dotyczącego żółtych barierek, 

które budziły kontrowersje, również wśród Państwa Radnych. Odnosząc się 

jeszcze do stadionu Kolejarza, poinformował, że  miasto przygotowuje się do 
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tego projektu. Planowana jest tam ośmio - torowa bieżna. Ma tam powstać   

obiekt rekreacyjno-sportowy.  

 

Radny Józef Zawadzki pogratulował Panu Prezydentowi absolutorium. Zapytał 

o losy punktu skupu złomu na ul. Gliwickiej w Katowicach. Istnieje dla tego 

terenu plan zagospodarowania przestrzennego, a działalność mieści się przy 

samych blokach. 

Kolejno Radny zapytał o zagospodarowanie terenu przy planowanym pomniku 

przy Izbie Lekarskiej. Poprosił aby miasto nie wycofywało się  

z zagospodarowania zieleni, w tym nasadzeń wokół tego terenu. Kolejna sprawa 

poruszona przez Radnego to Szpital Murcki. Poprosił aby przyspieszyć prace 

naprawcze, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia może nie przyznać Szpitalowi 

środków.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi  

w sprawie punktu skupu złomu. W sprawie Szpitala, w okresie letnim powinien 

zostać przedstawiony jego program naprawczy. Najważniejsza jest obecnie 

stabilność finansowa placówki i kwestia jego oddłużenia.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński poinformował, że w lesie, w okolicach ul. 

Śląskiej odbywają się wyścigi amatorów motoryzacji. Hałas, szczególnie w dni 

wolne i w godzinach nocnych doskwiera okolicznym mieszkańcom 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest mu znana. Teren ten jest 

jednak terenem prywatnym.  Działania zakazujące tego typu praktyk są z tego 

powodu ograniczone. Jednak wielokrotnie prowadzono już tam czynności 

kontrolne przez Straż Miejską i Policję ze względu na zakłócanie ciszy  

i spokoju.  

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał kto będzie zarządzał terenem boiska szkolnego 

przy Gimnazjum nr 15, po przeniesieniu uczniów do Szkoły nr 51.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun zapewnił, że boisko z tego miejsca nie 

zniknie i będzie dostępne.  

 

Radna Barbara Wnęk podziękowała za postawienie wiaty przystankowej przy 

Hucie Baildon, o co wielokrotnie wnioskowała.  

 

Punkt 29 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie; 

1.1.kompleksowego rozwiązania – usprawnienia organizacji ruchu w dzielnicy 

Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102928/Punkt%2032%20sesji.asx
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1.2. przyznania lokalu mieszkalnego zastępczego dla pracownika szkoły ZSO 

Nr 7 w Katowicach, 

1.3. wniosku rodziców Gimnazjum Nr 35. 

2/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie: 

2.1. organizacji na terenie Strefy Kultury festiwalu Tauron Nowa Muzyka, 

2.2. zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Leopolda oraz 

Karoliny. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. hali sportowej przy ul. Mikołowskiej 131, 

3.2. remontu chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 12 przy ul. Ligockiej 3 w 

Katowicach oraz modernizacji  oświetlenia, 

3.3. remontu ul. Karolinki w rejonie Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z 

o. o. w Katowicach-Giszowcu, 

3.4. kompleksowej modernizacji ul. Kotlarza w Katowicach, 

3.5. remontu drogi dojazdowej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

im. Jana Pawła II – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 

Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach, 

3.6. wyremontowania ul. Ziołowej stanowiącej drogę dojazdową do 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka 

Gieca, 

3.7. utworzenia ryneczku dla Wełnowca-Józefowca, 

3.8. zwiększenia środków w budżecie miasta Katowice na remonty wolnych 

lokali mieszkalnych, 

3.9. planowanej budowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Wodospady i 

Stara Kłodnicka, 

3.10. przyjęcia do oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Zadole 

24a J J. 

4/ Radnego Marka Nowary w sprawie pilnego rozwiązania problemów 

mieszkańców ulicy Kolistej. 

5/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie sygnalizacji  dźwiękowej na 

przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Bielskiej, Solskiego i 

Baczyńskiego. 

6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie monitoringu przy ul. Bł. Edmunda 

Bojanowskiego. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie terenów zlokalizowanych w rejonie ul. 

Wodna, Pawła, Górnicza,  

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. świątecznej iluminacji na ul. Wincentego Pola w Katowicach, 
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2.2. świątecznych ozdób na ul. Dębowej w Katowicach, 

2.3. zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice na dokończenie 

remontu dachu Kościoła świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-

Dębie, 

3/ Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego Witolda Witkowicza w sprawie 

zmian w uchwale Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus”.  

4/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

4.1. remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku, 

4.2. wprowadzenia kwartalnego biletu szkolnego KZK GOP, 

4.3. budowy placu nauki jazdy na rowerze na Osiedlu Tysiąclecia, 

4.4. modernizacji targowiska na Osiedlu Tysiąclecia,  

4.5. remontu drogi i chodników od strony Zawiszy Czarnego do Przychodni 

Epione, 

4.6. budowy bezkolizyjnego pasa włączania do ruchu z ulicy Ułańskiej na ulice 

Chorzowską, 

4.7. przygotowania przez Katowice ogólnopolskiej strategii mającej na celu 

zachęcenie laureatów i finalistów olimpiad ogólnopolskich do podjęcia stiduów 

na katowickich uczelniach. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie zamontowania luster 

drogowych przy Alei Korfantego. 

6/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie budowy wiaty i dodatkowych ławek przy 

przystanku tramwajowym „Wesołe Miasteczko” w kierunku Katowic. 

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymała pismo Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 16.06.2017r. dotyczące nowej możliwości składania wniosków 

budżetowych. W związku z tym zaprosiła P.P. Radnych na spotkanie w dniu 27 

lipca br. o godz. 9.00 w sali 4,5 przy ul. Młyńskiej 4 w celu prezentacji 

możliwości przesyłania wniosków budżetowych w formie elektronicznej. 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprosił  na  Noc  Świętojańską  

w dniu 24.06.2017r. w Dolinie Trzech Stawów, gdzie Telewizja Katowice 

będzie świętować swoje 60-lecie.  

Ponadto Pan Prezydent zaprosił na Mszę Św. w dniu 2.07.2017r. o godz. 12.00 

w Katedrze Chrystusa Króla. Zostanie ona odprawiona w intencji powołanej 

Metropolii. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102929/Punkt%2033%20sesji.asx
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Radny Michał Luty w nawiązaniu do polemiki na forum Rady Miasta 

Katowice odnośnie pojęcia „Tragedia Górnośląska” i jej ustalonego naukowo  

(a nie publicystycznie) desygnatu przedstawił Państwu Radnym kopię pisma 

Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, Pana Andrzeja Sznajdera, jaką otrzymał 

w odpowiedzi na swoje zapytanie.  

 

Jako że w odpowiedzi swej Dyrektor przywołuje hasło „Tragedia Górnośląska” 

zamieszczone w „Leksykonie mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX 

– XX wieku” (Praca zbiorowa pod redakcją Bernarda Linka i Andrzeja 

Michalczyka) wydanym w Opolu w 2015 roku, a opracowane przez Sebastiana 

Rosenbauma, przytoczył końcowy fragment obszernego omówienia tego hasła: 

„Należy pamiętać, iż Tragedia Górnośląska to pojęcie o spornej definicji,  

a właściwie pozbawione jednej definicji, poddawane rozmaitym zabiegom 

definicyjnym. Nie istnieje konsensus wokół tego, czy mianem Tragedii 

Górnośląskiej obejmować należy tylko deportacje do ZSRS (jak chcieliby 

niektórzy uczestnicy debaty publicznej), czy włączać także morderstwa 

dokonywane przez czerwonoarmistów na ludności cywilnej albo zbrodnie 

polskiego komunistycznego aparatu represji itd. Niektóre głosy negują 

całkowicie traktowanie wydarzeń 1945 r. jako odrębnej tragedii, wskazując, że 

za początek Tragedii Górnośląskiej uznać należy przynajmniej 1939 r. Ze 

względu na daleko idącą nieostrość i brak precyzji pojęcia, używanie tego 

terminu unikane jest przez historyków. Nie zmienia to faktu, że pojęcie 

wyjątkowo nośne, zawierające silny ładunek emocjonalny, zapewne pozostanie 

na trwale już wpisane  w górnośląską kulturę pamięci”. 

Przedstawiony fragment jest tylko niewielką częścią hasła „Tragedia 

Górnośląska”, które zasługuje na poznanie w całości. 

Rozumiejąc, że pojęcie „Tragedii Górnośląskiej” stało się faktem językowym, 

używanym głównie  w tekstach publicystycznych i języku potocznym, dobrze 

jednak mieć świadomość, że nie dla wszystkich jest to pojęcie jednoznaczne. 

Używanie go bez uwzględniania szerszego kontekstu lat 1939 – 1945 może być 

odbierane – w najlepszym wypadku – jako przejaw niepełnej wiedzy 

historycznej. O czym może świadczyć w gorszym przypadku, Radny pozostawił 

domysłowi Państwa Radnych.  

Pan Radny stwierdził, że na tym polemikę w tej sprawie uważa za zakończoną, 

Podziękował Państwu Radnym za uwagę. 

 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLIV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 11.15. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102930/Punkt%2034%20sesji.asx
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Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


