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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 27 lipca  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:00 

Numery podjętych uchwał: XLV/845/17 – XLV/865/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Zał. nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  

w okresie międzysesyjnym. 
 

 
 

W XLV sesji wzięło udział 21 Radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Patrycja Grolik 

2/ Dariusz Łyczko 

3/ Tomasz Maśnica 

4/ Borys Pronobis 

5/ Adam  Skowron 

6/ Tomasz Szpyrka  

7/ Andrzej Zydorowicz 
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Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV 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 zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-944/17). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 

Janów-Nikiszowiec (DS-945/17). 

9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 22 czerwca 2017r. na 

uchwałę NrXXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016r. w 

sprawi uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

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

wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (DS-962/17).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020 (DS-908/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice noszącej nazwę "Księdza Piotra Skargi" (DS-

915/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Jastrzębiej 

(dz.nr 183/2 i 186/16) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 

w Katowicach przy ul. Panewnickiej 63 (DS-940/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady 

Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze (DS-941/17). S K R E Ś L O N Y . 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 

2016-2021" za 2016 rok (DS-943/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków (DS-946/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2016 rok 

(DS-947/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-

948/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-950/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" (DS-951/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków działania 

szkół powstałych z przekształcenia albo włączenia gimnazjów prowadzonych 

przez Miasto Katowice, w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do 

nowego ustroju szkolnego (DS-952/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 

Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach (DS-955/17). 

22. 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. Panewnickiej   

w Katowicach (DS-956/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. Piastów  

w Katowicach (DS-957/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu  lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-

958/17). 

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

miasta Katowice na 2017r. (DS-959/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-960/17). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta 

Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

(DS-961/17). 
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27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

(DS-949/17). 

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 XLV sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała 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. W sesji 

uczestniczył Pan Grzegorz Długi – Poseł na Sejm RP. 

Podobnie obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

 

Powitała młodszego inspektora Pana Pawła Barskiego Komendanta 

Miejskiego Policji w Katowicach,  młodszego brygadiera Pana Arkadiusza  

Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej  Straży  Pożarnej   

w  Katowicach.  

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

Przypomniała, że porządek obrad XLV sesji został radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy Pana Alojzego Jerzego Pietrzyka 

radnego I i II kadencji, członka Zarządu Miasta Katowice w latach 1990-1994, 

którego pogrzeb odbył się we wtorek. 

 
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XLV sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Marek 

Nowara i Krzysztof Pieczyński.  

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

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103188/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103189/Punkt%202%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Marek Nowara i Krzysztof Pieczyński zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 17 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.  

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 19 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLIV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  22 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 XLIV sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLIV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 20 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  9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi  

z dnia 22 czerwca 2017r. na uchwałę Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice 

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawi uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 

Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej 

obszaru dawnej Huty Baildon (DS-962/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103116/Sesja%2045,%20Glosowanie%201,%20Data%2027.07.2017%2011.08.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103190/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103117/Sesja%2045,%20Glosowanie%202,%20Data%2027.07.2017%2011.09.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103191/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103191/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103118/Sesja%2045,%20Glosowanie%203,%20Data%2027.07.2017%2011.10.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103192/Punkt%205%20sesji.asx
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w 

ramach inicjatywy lokalnej (DS-949/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ skreśleniu punktu 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta 

Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

głosów przeciwnych i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od w okresie od 30 czerwca do 24 

lipca 2017r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Wiceprezydent poinformował ponadto, że agencja ratingowa Fitch Ratings 

utrzymała ocenę ratingową dla miasta Katowice na poziomie „A -” dla waluty 

zagranicznej i „AA -” dla waluty krajowej wraz z oceną perspektywa stabilna.  

 

Punkt 7 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 21 czerwca 2017 roku do 26 lipca 2017 roku odbyła się planowa 

sesja Rady Miasta Katowice oraz 10 planowych posiedzeń komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  w wydarzeniach: 

 

2 lipca 2017 roku wzięła  udział w Mszy św. dziękczynnej za Metropolię; 

4 lipca 2017 roku uczestniczyła w pogrzebie Tadeusza Kijonki; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103119/Sesja%2045,%20Glosowanie%204,%20Data%2027.07.2017%2011.13.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103120/Sesja%2045,%20Glosowanie%205,%20Data%2027.07.2017%2011.14.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103121/Sesja%2045,%20Glosowanie%206,%20Data%2027.07.2017%2011.14.59.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103193/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103194/Punkt%207%20sesji.asx
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14 lipca 2017 roku uczestniczyła w Seminarium zorganizowanym przez Śląski 

Związek Gmin i Powiatów dotyczącym Wybranych zmian wynikających  

z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;   

17 lipca 2017 roku wzięła udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji w 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-944/17. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Termin wyborów ustalono na dzień 19 listopada 2017r.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/845/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 16 Janów-Nikiszowiec. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-945/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Diety ustalone zostały w wysokości analogicznej do wypłacanych przy okazji 

innych wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/846/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi  

z dnia 22 czerwca 2017r. na uchwałę Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103195/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103154&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103123/Sesja%2045,%20Glosowanie%207,%20Data%2027.07.2017%2011.26.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103196/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103155&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103125/Sesja%2045,%20Glosowanie%208,%20Data%2027.07.2017%2011.27.05.pdf
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Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej 

obszaru dawnej Huty Baildon. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-962/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/847/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-908/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. Podczas 

konsultacji nie wniesiono żadnych uwag. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/848/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice noszącej nazwę "Księdza Piotra 

Skargi".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-915/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Ulica łączy ulicę Sokolską z Aleją Wojciecha Korfantego.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/849/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103197/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103156&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103185/Sesja%2045,%20Glosowanie%209a,%20Data%2027.07.2017%2011.28.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103198/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103157&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103127/Sesja%2045,%20Glosowanie%2010,%20Data%2027.07.2017%2011.29.13.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103199/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103158&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103128/Sesja%2045,%20Glosowanie%2011,%20Data%2027.07.2017%2011.30.13.pdf
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej  

w Katowicach przy ul. Jastrzębiej (dz.nr 183/2 i 186/16) na rzecz 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Katowicach przy ul. 

Panewnickiej 63 . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-940/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał jaka jest wartość nieruchomości oraz  

w jaki sposób Zgromadzenie wybudowało nieruchomość na nie swoim gruncie, 

bądź w jaki sposób miasto weszło w posiadanie gruntu zabudowanego przez 

inny  podmiot.  

 
Pani Edyta Małkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Mieniem wyjaśniła, że wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę 

majątkowego wynosi 133 tys. 722 zł. ( 137 zł w przeliczeniu za metr 

kwadratowy). Miasto stało się właścicielem przedmiotowych działek z mocy 

prawa, w wyniku komunalizacji, zabudowania powstały w roku 1930, czyli  

w momencie kiedy miasto stało się ich właścicielem, działki były już 

zabudowane.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/850/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021" za 2016 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-943/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103200/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103159&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103129/Sesja%2045,%20Glosowanie%2012,%20Data%2027.07.2017%2011.33.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103201/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103202/Punkt%2015%20sesji.asx


 

 

 

 

 

 

10 

/Uchwała nr XLV/851/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-946/17. 

Komisje Kultury, Promocji i Sportu 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 jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/852/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na 

lata 2010-2020" za 2016 rok . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-947/17. 

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 jednogłośnie, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLV/853/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-948/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

i desygnowała na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego następujących Państwa Radnych: 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103160&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103130/Sesja%2045,%20Glosowanie%2013,%20Data%2027.07.2017%2011.34.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103203/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103161&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103131/Sesja%2045,%20Glosowanie%2014,%20Data%2027.07.2017%2011.35.09.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103204/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103162&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103132/Sesja%2045,%20Glosowanie%2015,%20Data%2027.07.2017%2011.36.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103205/Punkt%2018%20sesji.asx


 

 

 

 

 

 

11 

1.Jerzego Forajtera 

2.Jacka Piwowarczuka. 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/854/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-950/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/855/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-951/17. 

Komisja Rozwoju Miasta 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 większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLV/856/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia 

warunków działania szkół powstałych z przekształcenia albo włączenia 

gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice,  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103163&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103133/Sesja%2045,%20Glosowanie%2016,%20Data%2027.07.2017%2011.37.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103206/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103164&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103134/Sesja%2045,%20Glosowanie%2017,%20Data%2027.07.2017%2011.38.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103207/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103165&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103135/Sesja%2045,%20Glosowanie%2018,%20Data%2027.07.2017%2011.39.36.pdf
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w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-952/17. 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/857/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-955/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Brak było uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/858/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 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. 

Panewnickiej  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-956/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/859/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103208/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103166&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103136/Sesja%2045,%20Glosowanie%2019,%20Data%2027.07.2017%2011.40.31.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103210/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103167&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103137/Sesja%2045,%20Glosowanie%2020,%20Data%2027.07.2017%2011.41.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103211/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103175&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103138/Sesja%2045,%20Glosowanie%2021,%20Data%2027.07.2017%2011.42.25.pdf
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Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. 

Piastów  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-957/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/860/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu  lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem  

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-958/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/861/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-959/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z 

autopoprawką.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/862/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103212/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103174&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103139/Sesja%2045,%20Glosowanie%2022,%20Data%2027.07.2017%2011.43.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103213/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103173&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103140/Sesja%2045,%20Glosowanie%2023,%20Data%2027.07.2017%2011.44.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103215/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103168&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103141/Sesja%2045,%20Glosowanie%2024,%20Data%2027.07.2017%2011.45.09.pdf
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 

wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-960/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z 

autopoprawką.    

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/863/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych  

o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 

jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej wraz z erratą. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-961/17 wraz z erratą. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił erratę do projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/864/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-949/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. Nie 

wniesiono uwag podczas konsultacji. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103216/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103169&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103142/Sesja%2045,%20Glosowanie%2025,%20Data%2027.07.2017%2011.46.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103217/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103170&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103143/Sesja%2045,%20Glosowanie%2026,%20Data%2027.07.2017%2011.47.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103218/Punkt%2029%20sesji.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projektu 

uchwały pozytywnie.    

 

Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLV/865/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Aleksander Uszok zaapelował  o poprawienie polityki informacyjnej 

przez miasto w związku z realizacją w Katowicach wielu ważnych inwestycji 

drogowych. Chodzi szczególnie o informacje dot. czasu trwania tych inwestycji, 

rodzaju robót, występujących utrudnień, proponowanych zmian objazdów. 

Ważne jest także aby informacje te ukazywały się z odpowiednim 

wyprzedzeniem i tym samym  zminimalizowały ewentualne niedogodności dla 

mieszkańców. 
 

Punkt 29 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.przyznania kwoty 10 000,00 PLN na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia 

Edukacji  

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach, 

1.2. rozliczenia mieszkania przy ul. Bromboszcza zdanego do KZGM przez 

mieszkańców naszego miasta, 

1.3. weryfikacji ścieżki realizacji wniosku o przyjęcie do Oddziału Żłobka 

Miejskiego w Katowicach przy ul. Zadole 24a A W, 

1.4. przywrócenia ruchu kołowego w dwóch kierunkach na całości ul.  

Gnieźnieńskiej, 

1.5. pomocy w uzyskaniu pracy przez Pana M Sz, 

1.6. termomodernizacji bloku przy ul. Iłłakowiczówny  w Katowicach, 

1.7. otwarcia basenu Rolna w Katowicach, 

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie uporządkowania terenu przy ulicy 

Adama w Giszowcu. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103171&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103144/Sesja%2045,%20Glosowanie%2027,%20Data%2027.07.2017%2011.51.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103219/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103220/Punkt%2031%20sesji.asx
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3.1. pomocy w uzyskaniu pracy przez Pana T S, 

3.2. przyznania mieszkania w ramach programu „Mieszkanie za remont”  

Pani A Ł, 

3.3. przyznania mieszkania w ramach programu „Mieszkanie za remont”  

Panu R M, 

3.4. przyznania w trybie pilnym mieszkania Pani A W, 

3.5. zmiany lokalu mieszkalnego Pani W F, 

3.6. budowy ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 w bezpośrednim 

sąsiedztwie Osiedla Witosa. 

4/ Radnego Marka Nowary w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie 

ulicy Józefowskiej 94. 

5/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie usunięcia barier architektonicznych 

w dzielnicy Giszowiec. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. utworzenia klasy szóstej w reaktywowanej Szkole Podstawowej Nr 56  

w Katowicach, 

6.2. udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy mieszkance Katowic, 

6.3. nieodpłatnego użytkowania terenu przy ul. Wyplera  w Katowicach przez 

mieszkańców tego rejonu. 

6.4. realizacji wniosków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. 

6.5. zagospodarowania i remontu podwórka zlokalizowanego w obszarze 

nieruchomości przy ul. 3 Maja 31, 31a oraz Placu Wolności 1. 

7/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie oznakowania ul. Szpitalnej. 

8/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

8.1. stanu technicznego rowerów miejskich, 

8.2. odseparowania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kochanowskiego. 

9/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie utworzenia oddziału klasy VI 

w Szkole Podstawowej nr 56. 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

10.1. zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice, poprzez 

stosowania działań profilaktycznych, 

10.2. utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Szkole Podstawowej Nr 33 

w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnego Witolda 

Witkowicza: 

1/ w sprawie remontu ogrodzenia przy przedszkolu nr 52, 

2/ organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Dudy Gracza i 

Warszawskiej, 

3/ sytuacji pracowniczej w PKM Katowice.  
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Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów międzysesyjnych: 

1/ w dniu 14 lipca 2017r. do Biura Rady Miasta wpłynęła informacja  

o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Katowicach na terenie powiatu M. Katowice w 2016r. Informacja została 

przekazana do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz P.P. 

Radnym do wiadomości; 

2/  w dniu 5 lipca 2017r. do Rady Miasta Katowice wpłynęła kopia odpisu 

orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 czerwca 

2017r. dot. przywrócenia B.H. terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady 

Miasta Katowice z dnia 30 października 2013r., nr XLI/950/13 w przedmiocie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

miasta Katowice, oddalająca zażalenie. Postanowienie jest do wglądu w BRM; 

3/ w dniu 24 lipca 2017r. do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo z dnia 15 

czerwca 2017 r. z Kancelarii Adwokackiej AP z Krakowa dot. wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa Państwa P W, M P, B P, P W, A S-G, M B-G, M B-

K i J W uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVIII/585/16 z dnia 27 lipca 

2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 

fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki –

Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. 

Rolniczej.  

Pismo przekazano P.P. Radnym; 

4/ do 10 września Państwo Radni mogą składać do Prezydenta Miasta Katowice 

propozycje do projektu budżetu miasta na 2018 r.; 

5/ w dniu urodzin miasta – 11 września 2017 r. o godz. 11:00  - w Pałacu 

Goldsteinów zwołana zostanie uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, podczas 

której przyznane zostaną tytuły: 

Honorowy Obywatel Miasta Katowice dla Pani Jolanty Wadowskiej-Król 

Zasłużony dla Miasta Katowice dla Nadleśnictwa Katowice 

Zasłużony dla Miasta Katowice dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 

 

Na koniec Przewodnicząca Rady życzyła P.P. Radnym udanych wakacji 

(wypoczynku). 

 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 12.00. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103221/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103222/Punkt%2033%20sesji.asx
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Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


