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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLVII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 21 września 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:45 

Numery podjętych uchwał: XLVII/869/17 – XLVII/893/17 

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 XLVII sesji wzięło udział 28 Radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLV  sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

5a/ Przyjęcie protokołu z XLVI  sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XXI Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach imienia 

Krystyny Bochenek (DS-966/17). 

9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Strategii 

Rozwoju Miasta "Katowice 2030" ( DS-976/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy "Perkozów" (DS-942/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-953/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-954/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec B J z tytułu zajmowania bez tytułu prawnego lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach (DS-968/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych 

Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa  

w kulturze (DS-969/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny części nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

na rzecz Skarbu Państwa (DS-971/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Represjonowanych Żołnierzy - 

Górników " ( DS-974/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Augustyna Halotty" (DS-982/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
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nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-967/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice"- kontynuacja działań 

związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych- budynki wielorodzinne" (DS-985/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-986/17). 

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

miasta Katowice na 2017 rok (DS-989/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-990/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy "Tunel Katowicki" (DS-970/17). 

24. 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. Kołobrzeskiej 

w Katowicach (DS-991/17). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy 

w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku (DS-992/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody 

Śląskiego (DS-993/17).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu T  B i M B  

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 

w Katowicach przy ul. Górnika (DS-994/17).  

27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom 

i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-

973/17). 
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27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice (DS-975/17).  

27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (DS-995/17).  

27d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana K  S  (DS-996/17).  

28. Rozpatrzenie skarg: 

a) Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na 

działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-983/17). 

b) Pani K F na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w 

Katowicach (DS-984/17). 

29. Zapytania radnych. 

30. Interpelacje radnych. 

31. Komunikaty i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XLVII 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.  

Przewodnicząca Rady powitała także przedstawiciela z biura poselskiego Poseł 

na Sejm RP Pani Moniki Rosy.  

 

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 XLVII sesji został Radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103857/Punkt%201%20sesji.asx
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XLVII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Jacek 

Piwowarczuk i Borys Pronobis.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Jacek Piwowarczuk i Borys Pronobis zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 22 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 Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Marek Chmieliński  wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  27 lipca 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 XLV sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 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.) Przewodnicząca Rady zawnioskowała o zmianę   

w  porządku obrad polegającą  na dopisaniu punktu 5a/ Przyjęcie protokołu  

z XLVI sesji Rady Miasta Katowice. 

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

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103858/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103698/Sesja%2047,%20Glosowanie%201,%20Data%2021.09.2017%2011.13.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103859/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103699/Sesja%2047,%20Glosowanie%202,%20Data%2021.09.2017%2011.14.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103860/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103860/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103700/Sesja%2047,%20Glosowanie%203,%20Data%2021.09.2017%2011.15.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103861/Punkt%205%20sesji.asx
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym 

oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania (DS-973/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu  27b/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-975/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu  27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (DS-995/17).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 27d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

pana K S ( DS-996/17).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5a/ Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLVI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  11 września 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 XLVI sesji pod głosowanie.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103701/Sesja%2047,%20Glosowanie%204,%20Data%2021.09.2017%2011.18.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103702/Sesja%2047,%20Glosowanie%205,%20Data%2021.09.2017%2011.19.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103703/Sesja%2047,%20Glosowanie%206,%20Data%2021.09.2017%2011.19.47.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103704/Sesja%2047,%20Glosowanie%207,%20Data%2021.09.2017%2011.20.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103705/Sesja%2047,%20Glosowanie%208,%20Data%2021.09.2017%2011.20.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103862/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103862/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103706/Sesja%2047,%20Glosowanie%209,%20Data%2021.09.2017%2011.21.49.pdf
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Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 25 lipca do 18 września 2017r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał z jakiej działki, na zasadzie pierwokupu, 

przy ul. Ułańskiej w Katowicach zrezygnowało miasto.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 26 lipca 2017 roku do 20 września 2017 roku odbyły się  dwie 

sesje: 27 lipca br. planowa sesja Rady Miasta Katowice, 11 września br. 

uroczysta sesja z okazji 152. urodzin miasta Katowice oraz 10 planowych 

posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  w wydarzeniach: 

21 sierpnia 2017 roku w zgromadzeniu ogólnym Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego; 

26 sierpnia 2017 roku w uroczystości dożynkowej w Domu Działkowca  przy 

ulicy Porfirowej; 

29 sierpnia-1 września 2017 roku w Targach Górnictwa  organizowanych w 

Katowicach; 

31 sierpnia 2017 roku w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i 

Powiatów w Żywcu; 

1-2 września 2017 roku w Konwencie Przewodniczących Miast Wojewódzkich 

w Opolu; 

3 września 2017 roku  w uroczystości dożynkowej miasta Katowice  

w Podlesiu; 

5 września 2017 roku w sesji Rady Miasta Rudą Śląska dotyczącej 

restrukturyzacji węgla kamiennego; 

7 września 2017 roku  w uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta w 

dziedzinie kultury w Pałacu Goldsteinów; 

8 września 2017 roku w odsłonięciu rzeźby Antoniego Halora na placu 

Grundwaldzkim oraz uczestniczyła w spotkaniu z okazji 25-lecia Towarzystwa 

Miłośników Dębu; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103863/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=103775
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103864/Punkt%208%20sesji.asx
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9 września 2017 roku w koncercie w NOSPR-rze z okazji urodzin miasta 

Katowice pn. Jacek Cygan Symfonicznie; 

13 września 2017 roku w XVII Katowickiej Konferencji Naukowej 

zorganizowanej przez Muzeum Historii Katowic w Pałacu Goldsteinów; 

15 września 2017 roku w obchodach Dnia Sybiraka na cmentarzu  przy ulicy 

Francuskiej. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XXI Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach 

imienia Krystyny Bochenek . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-966/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/869/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 9 Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice  

z realizacji Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030" za rok 2016r . 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wykonując zapisy uchwały Rady 

Miasta Katowice nr XIX/365/15 z dnia 17.12.2015r. w sprawie przyjęcia 

strategii Rozwoju Miasta Katowice „Katowice 2030” Prezydent Miasta 

Katowice przedłożył roczne sprawozdanie syntetyczne za rok 2016.  

Radni otrzymali sprawozdanie  jako druk sesyjny nr DS-976/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zapoznała się z przedmiotowym dokumentem.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta 

Katowice z realizacji Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030" za rok 2016. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-942/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103865/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103762&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103708/Sesja%2047,%20Glosowanie%2010,%20Data%2021.09.2017%2011.44.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103866/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103867/Punkt%2011%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/870/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-953/17. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

przed konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. 

Podczas konsultacji społecznych do projektu nie wniesiono uwag. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/871/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-954/17. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

przed konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. 

Podczas konsultacji społecznych do projektu nie wniesiono uwag. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/872/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103763&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103710/Sesja%2047,%20Glosowanie%2011,%20Data%2021.09.2017%2011.47.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103868/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103764&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103711/Sesja%2047,%20Glosowanie%2012,%20Data%2021.09.2017%2011.48.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103869/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103869/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103766&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103712/Sesja%2047,%20Glosowanie%2013,%20Data%2021.09.2017%2011.49.17.pdf
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Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec B J z tytułu zajmowania bez tytułu 

prawnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kosmicznej   

w Katowicach  wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-968/17 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. 

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

/Uchwała nr XLVII/873/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech 

radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta 

Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-969/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Zaproponowała desygnować do składu Jury Nagrody Prezydenta następujących 

Radnych: 

1. Magdalenę Wieczorek  

2. Tomasza Szpyrkę 

3. Krystynę Panek 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/874/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny części nieruchomości położonych w Katowicach przy 

ul. Gliwickiej na rzecz Skarbu Państwa. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-971/17. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103870/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103777&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103713/Sesja%2047,%20Glosowanie%2014,%20Data%2021.09.2017%2011.50.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103872/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103767&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103714/Sesja%2047,%20Glosowanie%2015,%20Data%2021.09.2017%2011.51.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103873/Punkt%2016%20sesji.asx
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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 większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/875/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Represjonowanych 

Żołnierzy - Górników ".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-974/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest u zbiegu ulic: Mikołowskiej i Józefa Gallusa 

w dzielnicy Brynów w Katowicach.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/876/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Augustyna 

Halotty".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-982/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest pomiędzy ulicami: Katowicką i Wincentego Wajdy w 

dzielnicy Bogucice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie,  przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/877/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103768&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103715/Sesja%2047,%20Glosowanie%2016,%20Data%2021.09.2017%2011.52.47.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103875/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103770&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103716/Sesja%2047,%20Glosowanie%2017,%20Data%2021.09.2017%2011.53.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103876/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103771&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103717/Sesja%2047,%20Glosowanie%2018,%20Data%2021.09.2017%2011.54.46.pdf
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przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-967/17. 

Komisje Budżetu oraz Edukacji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku  Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVII/878/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta 

Katowice"- kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki wielorodzinne" wraz  

z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-985/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLVII/879/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym 

rachunku. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103877/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103772&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103718/Sesja%2047,%20Glosowanie%2019,%20Data%2021.09.2017%2011.55.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103878/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103773&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103719/Sesja%2047,%20Glosowanie%2020,%20Data%2021.09.2017%2011.59.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103879/Punkt%2021%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-986/17. 

Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie,  przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/880/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 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-989/17 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/881/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 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-990/17 wraz z autopoprawką. 

 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.    

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVII/882/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103774&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103720/Sesja%2047,%20Glosowanie%2021,%20Data%2021.09.2017%2012.00.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103880/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103776&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103721/Sesja%2047,%20Glosowanie%2022,%20Data%2021.09.2017%2012.01.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103881/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103778&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Tunel Katowicki" . <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-970/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Tunel zlokalizowany w ciągu dróg publicznych: al. Walentego Roździeńskiego, 

ul. Chorzowskiej oraz Ronda Generała Jerzego Ziętka w Katowicach.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że projekt uchwały jest „z gatunku 

projektów absurdalnych”. „Czy można sobie wyobrazić bardziej katowickie 

miejsce w Katowicach niż tunel pod Rondem gen. Jerzego Ziętka, tuż obok 

Spodka… Tunel, którym jadąc na zachód wjeżdżamy w  ulicę Chorzowską, 

która prowadzi do Chorzowa. Ta sama ulica po przekroczeniu granic 

administracyjnych nazywa się ulicą Katowicką, prowadząc do Katowic. 

Podobnie jak ulica: Murckowska, Bielska, czy inne nazwy ulic, które sugerują 

powiązania geograficzne, dokąd prowadzą, a nie informujące o tym, że jesteśmy 

w centrum Katowic. Tunel jest niezwykle ważną budowlą w naszym mieście  

i zasługuje na godne upamiętnienie. Są praktyki nazywania obiektów, ulic, 

placów nazwiskami osób żywych…Jeżeli ten tunel ma nosić jakiekolwiek imię,   

to powinien nosić imię człowieka, dzięki któremu powstał, czyli Piotra Uszoka, 

a nie nazywać się Tunelem Katowickim”. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że dla niego „nazwa Katowicki Tunel 

jest co najmniej niezręczna. Nie powinniśmy uchwałą i głosowaniem 

sankcjonować czegoś, co istnieje. Jak się ma nazywać tunel w Katowicach. Jest 

to Tunel Katowicki. Nie musimy formalizować tego, tego rodzaju decyzjami… 

Ten tunel zasługuje na to by otrzymać nazwę człowieka, który o czymś 

decydował w historii miasta, który się odznaczył jakimiś akcjami w historii tego 

miasta. Nie marnujmy takiej okazji. To jest centrum miasta”. Jest jeden 

problem. „Nie nadajemy nazw ludziom żyjącym”. „Chciałbym, żeby nazwy 

były takie, które się  zapamiętuje. W Katowicach jest tunel katowicki. Po co 

mamy jeszcze głosować i podejmować uchwały. To jest po prostu „to samo, 

przez to samo”. 

 

Radny Michał Luty stwierdził, „że na sesji Rady Miasta nic mnie już nie 

zaskoczy. Jednak dzisiejsza wypowiedź Pana Godlewskiego ogromnie mnie 

podbudowała i ogromnie się cieszę, że taka ewolucja w jego myśleniu nastąpiła, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103722/Sesja%2047,%20Glosowanie%2023,%20Data%2021.09.2017%2012.03.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103882/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103882/Punkt%2024%20sesji.asx
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bo przez całe lata Pan Radny Godlewski opowiadał „jaką to miernotą” był Pana 

Prezydent Uszok. Również tego słowa używał. Cieszę się ogromnie, że tak 

bardzo zmienił zdanie, bo to świadczy, że jakaś opatrzność nad nim czuwa”.  

 

Radny Piotr Pietrasz zauważył, że jest pierwszym Radnym, członkiem 

Zespołu zajmującego się nazwami ulic i placów, zabierającym głos w tej 

sprawie. Ta nazwa była przemyślana,  przedstawiciel Platformy Obywatelskiej 

był, kiedy rozważano ten pomysł  i nie zabierał głosu. „Co do Pana Prezydenta 

Piotra Uszoka, to Państwo zaprosiliście go do Platformy, ale odmówił. Więc 

uszanujcie to, bo inaczej to się ociera o molestowanie polityczne”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na to, „że obradujemy nad uchwałą 

o nazwie tunelu katowickiego, a nie  analizujemy życiorysu i postawy Radnego 

Arkadiusza Godlewskiego. To jest nie na miejscu”. Radny poprosił Panią 

Przewodniczącą, żeby „czuwała nad takimi „wypaczeniami naszych obrad”.   

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że „czuwa z największa starannością”. 

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „bardzo się cieszy, że Pan Godlewski 

nareszcie Uszoka docenia, ale ja bym też prosił, że Jemu się też należy tablica  

w NOSPR, bo to jest Jego zasługa i Jemu się to należy. Trzeba by to było jak 

najszybciej doprowadzić”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. . 

/Uchwała nr XLVII/883/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 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. 

Kołobrzeskiej  w Katowicach . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-991/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVII/884/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103780&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103723/Sesja%2047,%20Glosowanie%2024,%20Data%2021.09.2017%2012.11.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103883/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103781&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej 

podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-992/17. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/885/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody 

Śląskiego. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-993/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/886/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu 

T B i M B z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Górnika. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-994/17. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/887/17/ 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103724/Sesja%2047,%20Glosowanie%2025,%20Data%2021.09.2017%2012.12.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103884/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103782&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103725/Sesja%2047,%20Glosowanie%2026,%20Data%2021.09.2017%2012.12.59.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103885/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103783&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103726/Sesja%2047,%20Glosowanie%2027,%20Data%2021.09.2017%2012.13.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103886/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103784&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-973/17. 

Komisje Budżetu oraz Edukacji zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 

przed konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. Do 

projektu nie wniesiono uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/888/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-975/17. 

Komisje Budżetu oraz Edukacji zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 

przed konsultacjami społecznymi na Platformie Konsultacji Społecznych. Do 

projektu nie wniesiono uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/889/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103727/Sesja%2047,%20Glosowanie%2028,%20Data%2021.09.2017%2012.14.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103887/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103787&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103728/Sesja%2047,%20Glosowanie%2029,%20Data%2021.09.2017%2012.16.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103888/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103788&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103729/Sesja%2047,%20Glosowanie%2030,%20Data%2021.09.2017%2012.17.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103889/Punkt%2031%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-995/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/890/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana K  S. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-996/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/891/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie skarg: 

a) Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na 

działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-983/17. 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

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 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVII/892/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103789&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103730/Sesja%2047,%20Glosowanie%2031,%20Data%2021.09.2017%2012.17.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103891/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103790&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103731/Sesja%2047,%20Glosowanie%2032,%20Data%2021.09.2017%2012.18.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103892/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103791&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103732/Sesja%2047,%20Glosowanie%2033,%20Data%2021.09.2017%2012.21.24.pdf
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b) Pani K F na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 

w Katowicach . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-984/17. 

 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/893/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Józef  Zawadzki założył prośbę w sprawie Szkoły Podstawowej nr 56. 

Poprosił Pana Prezydenta o rozłączenie klasy, utworzenie dwóch z jednej, gdyż 

jest tam pięcioro dzieci, które powtarzają klasę i jest ona zbyt liczna.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest dość skomplikowana. 

Zgodnie z nową ustawą zrealizowaliśmy i zaplanowaliśmy rok szkolnego 

2017/2018. We wszystkich sprawach ustąpiliśmy.  Podobnie było przy Szkole 

Podstawowej nr 56, w której Pani Dyrektor miała wiedzę na temat tego, ile 

dzieci jest w obwodzie szkoły i  że wystarczy to na tylko jedną klasę. Stąd też 

tylko jedna klasa została utworzona. Trudno się odnosić do sytuacji, która 

nastąpiła później, kiedy nie wzięto pod uwagę uczniów powtarzających klasę. 

Ten fakt spowodował pewne napięcie związane z ilością dzieci w placówce. Na 

dzień dzisiejszy do tej klasy uczęszcza 34 uczniów. W innej Szkole nr 27, 

oddalonej zaledwie o 300-400 metrów od wyżej wspomnianej są klasy po 21-23 

uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te dzieci tutaj znalazły swoje 

miejsce. Nawiasem mówiąc chodziły one właśnie do tej szkoły podstawowej 

przez sześć lat, więc nie muszą nawet zmieniać środowiska.  

 

Radny Tomasz Maśnica poprosił o pisemną informację na temat realizacji 

budżetu obywatelskiego za rok 2016. Ponadto zapytał o to, czy do Parku  

w Zadolu włączony zostanie staw przy ul. Wczasowej. Zapytał także  

o ewentualne prace archeologiczne na terenie Panewnik, Wymysłowa. Istnieje 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103893/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=103792&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103733/Sesja%2047,%20Glosowanie%2034,%20Data%2021.09.2017%2012.23.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103894/Punkt%2035%20sesji.asx
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tam prawdopodobieństwo występowania pierwszych złóż węgla do celów 

przemysłowych. Czy takie prace będą prowadzone.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie budżetu obywatelskiego.  W sprawie prac archeologicznych, 

Prezydent wyjaśnił, że nie leży to w gestii miasta. Dodał, że ten temat co jakiś 

czas się pojawia. Prezydent przypomniał, że został siedem  lat temu zaproszony 

na „konferencję prasową” w Lesie Panewnickim i nikogo tam nie było. Zwrócił 

zatem uwagę na wiarygodność osób, które podejmują tego typu tematy.  

W sprawie stawu w Parku Zadole, to Prezydent poprosił Pana Radnego  

o doprecyzowanie, czy chodzi o staw retencyjny, czy też o dwa stawy 

znajdujące się w okolicy akademików. Stawami zajmuje się Zakład Zieleni 

Miejskiej. Prezydent stwierdził, że nie rozumie jaki miałby być cel włączenia 

wspomnianych stawów do Parku w Zadolu.  

Radny Tomasza Maśnica zobowiązał się sprawę stawów przy ul. Wczasowej 

złożyć na piśmie.  

 

Radny Józef  Zawadzki poprosił o ponowne rozważenie zgłoszonego 

wcześniej problemu w Szkole Podstawowej nr 56.  
 

Punkt 30 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie mieszkań zakładowych dawnych 

Zakładów Metalurgicznych „Silesia”, 

2/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

2.1. budowy dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Pułaskiego w rejonie 

Wodnego Placu Zabaw na Dolinie Trzech Stawów, 

2.2. przejęcia od PKP nieruchomości niezabudowanej na terenie Osiedla 

Gwiazdy, 

2.3. budowy parkingu na terenie osiedla Zawodzie. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. udzielenia pomocy osobie bezdomnej, 

3.2. przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole, 

3.3. wydania skierowania do stałej pracy dla kolejnego wykształconego 

młodego mieszkańca naszego miasta, 

3.4. zabezpieczenia budynków gospodarczych znajdujących się na terenie 

przylegającym do terenu osiedla dzierżawionego przez Fundację Pomocy 

Dzieciom i Seniorom, 

3.5. sprawdzenia zasadności wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym przy ul. PCK 19  

w Katowicach, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103895/Punkt%2036%20sesji.asx
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3.6. przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego na ul. Szeptyckiego w Katowicach. 

3.7. udzielenia pomocy osobie bezdomnej. 

3.8. przejęcia działki oraz obiektów sportowych klubu sportowego „Rozwój”  

w Katowicach. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie pomocy w zagospodarowaniu terenu 

wokół  budynków położonych przy ul. Śląskiej  w Ligocie. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie realizacji wniosków Śląskiej Izby 

Lekarskiej w Katowicach. 

6/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

6.1. nowych przystanków autobusowych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, 

6.2. budowy chodnika dla pieszych przy ul. Poprzecznej, 

6.3. uporządkowania terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Śląską i Wczasową, 

6.4. nieuzyskania odpowiedzi od KZK GOP na interpelację z dnia 1.06.2017 r. 

6.5. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Plebiscytowej, 

6.6. zaśmiecania tunelu pomiędzy ul. Wojewódzką, a ul. Mariacką, 

7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. wstrzymania eksmisji z lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób miasta 

Katowice, 

7.2. przyłączenia do sieci wodociągowej działki hodowlanej przy ul. Alfreda  

w Katowicach, 

7.3. przycięcia pielęgnacyjnego drzewa znajdującego się w sąsiedztwie działki 

hodowlanej przy ul. Alfreda w Katowicach, 

7.4. zamiany/wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Katowice, 

7.5. remontu organów piszczałkowych w Kościele pw. Św. Józefa  

w Katowicach Załężu, 

7.6. wykonania remontów na osiedlu W. Witosa w Katowicach. 

8/ Radnego Marka Nowary w sprawie oczyszczenia stawu Morawa. 

9/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

9.1. pojemników na używaną odzież, 

9.2. programu ochrony środowiska przed hałasem, 

9.3. porządkowania rzeki Rawy, 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

10.1. wykonania napraw i zabezpieczenia klatki schodowej w budynku przy ul. 

Kozielskiej 8 w Katowicach, 

10.2. rozliczeń z tytułu zamiany lokali mieszkalnych, 

10.3. systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu Witosa oraz pozostałych 

osiedlach w Katowicach. 

11/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

11.1. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic kostki Napierskiego  

i Armii Krajowej, 

11.2. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Jankego i Poznańskiej. 
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12/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie utworzenia w 2018 r., w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23 Młodzieżowego 

Domu Kultury. 

13/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

13.1.  pomiaru hałasu przy ul. Kołodzieja, 

13.2. alternatywnego dojazdu do ul. Wspólnej, remontu przejazdu tej ulicy  

i zajmowaniu przestrzeni parkingowej przez pracowników i słuchaczy Szkoły 

Policji, 

13.3. remontu bloku przy ulicy B. Żeleńskiego 94. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

14.1. samochodu osobowego marki Renault Master, 

14.2. linii autobusowej nr 13, 

14.3. przyjęcia dziecka do miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach. 

15/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie remontu fragmentu ulicy 

Sępiej. 

16/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

16.1.  remontu chodników na ul. Bielskiej w Murckach, 

16.2. remontu kanalizacji na ul. Koraszewskiego oraz budowy kanalizacji na ul. 

Wieżowej w dzielnicy Kostuchna, 

16.3. uprzątnięcia terenu od ul. Zabłockiego na terenie os. Bażantów. 

17/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

17.1. konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią, 

17.2. uzyskanej odpowiedzi dotyczącej kontenerów na odzież używaną 

stojących na terenach będących własnością miasta Katowice. 

18/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie udzielenia odpowiedzi i zajęcia 

stanowiska dotyczącego kwestii poruszanych w piśmie Przewodniczącego Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 7 w Katowicach. 

19/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie zainstalowania lustra na ulicy Sołtysiej 

przy wyjeździe z ulicy Okrąglicy. 

20/ Radnego Michała Lutego w sprawie przedstawienia Radzie Miasta 

Katowice działań zmierzających do wdrożenia w szkołach przedmiotu 

uzupełniającego pod nazwą „Edukacja Regionalna”, w tym także programu 

dokształcania przyszłych nauczycieli tego przedmiotu. 

21/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie: 

21.1. renowacji drogi dojazdowej do osiedla Murapol – ul. Bażantów, 

21.2. dobudowania drogi dojazdowej do placu zabaw przy osiedlu DomBud oraz 

do osiedla Murapol. 

22/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

22.1. podjęcia interwencji związanej z nieczynnymi od kilku miesięcy schodami 

na dworcu kolejowym w Katowicach, 
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22.2. utworzenia 2 oddziałów klas siódmych w Szkole Podstawowej Nr 56  

w Katowicach, 

22.3. zabezpieczenia środków finansowych na zakup ocieplanych „domków” dla 

kotów wolnożyjących. 

23/ Radnej Krystyny Panek w sprawie przyznania w trybie pilnym mieszkania 

J i T G. 

24/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie zapewnienia dodatkowych 

miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w budowanym centrum 

przesiadkowym w Ligocie. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie wydatków miasta Katowice 

na ogłoszenia w mediach, 

2/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie Parku Olimpijczyków w dzielnicy 

Szopienice, 

3/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie dojścia do Parku Wodnego w 

Dolinie Trzech Stawów, 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie zabezpieczenia w trybie pilnym 

budynku po pożarze, 

5/ Radnego Marka Nowary w sprawie poprawy bezpieczeństwa i komfortu 

życia mieszkańców ulicy Le Ronda.  

 

Punkt 31 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Radny Józef Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi za świetlicę przy ul.  

3 Maja. Została ona pięknie wyremontowana.  Ponadto podziękował również 

Panu Prezydentowi oraz Panu Wiceprezydentowi Mariuszowi Skibie za 

wykonanie ścieżek przy pomniku Hipokratesa.  

 

 

Punkt 32 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLVII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 12.45. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103896/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103897/Punkt%2038%20sesji.asx

