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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLVIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 26 października 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:25 

Numery podjętych uchwał: XLVIII/894/17 – XLVIII/921/17 

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 XLVIII sesji wzięło udział 27 Radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny - Maciej Biskupski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 

Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVII 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. Raport Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2014-2015 (DS-1016/17). 

9. Raport Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych 

dotyczących zmian nazw ulic 9 –go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona 

Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana 

Szenwalda (DS-1021/17). 

9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic 

położonych na terenie miasta Katowice (DS-987/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku", 

"Informacji o kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz "Informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec 

którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku 

"(DS-977/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, 

dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-972/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022" (DS-998/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 

terenie miasta Katowice (DS-999/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 

Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki (DS-1001/17). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 

Katowicach w rejonie ulic: Kościuszki i Gen. Z.W. Jankego (DS-

1002/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy: 

Gospodarczej w Katowicach- część północno-wschodnia (DS-1014/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Ossowskiego - Bocheńskiego w Katowicach 

(DS-1015/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach (DS-1003/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz 

teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy 

Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki - Staszic" w Katowicach (DS-

1004/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach (DS-

1006/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy miasta 

Katowice  

z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok" (DS-965/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice (DS-1005/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1007/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom  

2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa 

w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie 

wieczyste gruntu (DS-1013/17). 
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25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na 

utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2018r. (DS.-1017/17).  

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

miasta Katowice na 2017 rok (DS-1019/17).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS.-1020/17).  

27a) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

skargi na uchwałę nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 

lipca 2016 r. 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 (DS-1022/17). 

27b) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

skargi na uchwałę nr XLVII/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 

września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu 

górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej  

w Katowicach (DS-1023/17). 

27c) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 

Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od 

B  W, S  H,  K  W  i   M  W  z  tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Przedwiośnie 2a/ (DS-1024/17). 

27d) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani E H, 

pana P  H i pana D  B  z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Sokolskiej 47/  w Katowicach (DS-1025/17). 

27e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani G  M-

S  (DS-1027/17).  

28. Rozpatrzenie skarg: 
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a) Państwa B i J K na działania pracowników Urzędu  Miasta Katowice  

(DS-1008/17), 

b)  Pana K B na działania pracowników Urzędu Miasta  Katowice (DS-

1009/17), 

       c) Pani W F na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice 

              (DS-1010/17), 

       d)  Pana J G i Pani E S na niewłaściwe działania pracowników Urzędu 

              Miasta Katowice (DS-1011/17). 

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 XLVIII 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 przedstawicieli  biur poselskich.  

 

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 XLVIII sesji został Radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 
Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy  śp. Ryszarda Borysa – Radnego  

I i II kadencji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice II kadencji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104297/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104298/Punkt%202%20sesji.asx
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Na sekretarzy  XLVIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Bożena 

Rojewska i Tomasz Rokicki. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Bożena Rojewska i Tomasz Rokicki 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 Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Jerzy Forajter  wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLVII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  21 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 XLVII sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLVII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 25 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 zmiany 

nazw ulic położonych na terenie miasta Katowice (DS-987/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104087/Sesja%2048,%20Glosowanie%201,%20Data%2026.10.2017%2011.12.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104299/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104088/Sesja%2048,%20Glosowanie%202,%20Data%2026.10.2017%2011.13.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104300/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104300/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104089/Sesja%2048,%20Glosowanie%203,%20Data%2026.10.2017%2011.14.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104301/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104090/Sesja%2048,%20Glosowanie%204,%20Data%2026.10.2017%2011.17.56.pdf
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2/ dopisaniu punktu 27a) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargi na uchwałę nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice z dnia 

27 lipca 2016 r. 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 (DS-1022/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 27b) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargi na uchwałę nr XLVII/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 

września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar położony  

w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w Katowicach (DS-1023/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 27c) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności 

przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach od B W, S H, K W i M W z tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Przedwiośnie 2a/    (DS-1024/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 27d) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani E 

H, pana P  H i pana D B z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 

przy ul. Sokolskiej 47/   w Katowicach (DS-1025/17). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104091/Sesja%2048,%20Glosowanie%205,%20Data%2026.10.2017%2011.18.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104092/Sesja%2048,%20Glosowanie%206,%20Data%2026.10.2017%2011.19.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104093/Sesja%2048,%20Glosowanie%207,%20Data%2026.10.2017%2011.20.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104095/Sesja%2048,%20Glosowanie%208,%20Data%2026.10.2017%2011.21.14.pdf
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6/ dopisaniu punktu 27e)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Pani G  M - S  (DS-1027/17).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała ponadto, że  Prezydent Miasta Katowice 

w piśmie z dnia 17 października 2017r. w  związku  z  ukazaniem  się  

jednolitych  tekstów: 

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 

poz. 1868), 

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 

1875)  

zawnioskował  o  uwzględnienie  w  podstawach prawnych  przedłożonych  na  

dzisiejszą  sesję  projektów, nowych  dzienników  ustaw, w którym je 

ogłoszono.  

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 19 września do 23 października 2017 r. 

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 20 września 2017 roku do 25 października 2017 roku odbyła się   

planowa sesja Rady Miasta Katowice oraz 10 planowych posiedzeń komisji 

stałych Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczyli  

w wydarzeniach: 

24 września 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w koncercie z okazji urodzin miasta poświęconym muzyce 

Wojciecha Kilara w Spodku; 

 

28-29 września 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła  w I Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Metodycznym – In 

Corpore w sali Sejmu Śląskiego;  
 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104096/Sesja%2048,%20Glosowanie%209,%20Data%2026.10.2017%2011.21.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104302/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=104059
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104307/Punkt%207%20sesji.asx
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29 września 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wzięła 

udział w Gali 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach; 
 

4-6 października 2017 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek 

Chmieliński uczestniczył w Konwencie Przewodniczących Rad Miast 

Wojewódzkich w Białymstoku; 
 

5-6 października 2017 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w MCK                     

w Katowicach; 
 

5 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna                       

i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter uczestniczyli w panelach 

dotyczących Przewodniczących Rad w XV Samorządowym Forum Kapitału                       

i Finansów w MCK  w Katowicach; 
 

6 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

wzięła udział w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Mikołowie; 
 

7 października 2017 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w uroczystości z okazji 500-lecia Reformacji Kościoła 

Ewangelicko - Augsburskiego w NOSPR-ze; 
 

9 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

wzięła udział w Inauguracji 50. Roku Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego; 
 

12 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

wzięła udział w Inauguracji  Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Instytucji Kultury Miasto Ogrodów; 
 

13 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

spotkała się z uczniami i społecznością Specjalnej  Szkoły Podstawowej nr 60                       

im. Marii Grzegorzewskiej z okazji Dnia Edukacji; 
 

18-20 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw                     

w Katowicach; 
 

19 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w spotkaniu OPOS w ramach Europejskiego Kongresu Małych                    

i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach; 
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21 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w festynie na oczyszczalni KIWK-a dotyczącym 

„Uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście – III etap” ; 
 

23 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w sesji kończącej kadencję 2013-2017 Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 16 w Janowie-Nikiszowcu; 
 

24 października 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  

uczestniczyła w otwarciu przedszkola Węgielek w Murckach. 
 

Punkt  8  Raport Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2014-2015 . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Państwo Radni otrzymali raport jako 

druk sesyjny nr  DS-1016/17. 

 

Komisja Infrastruktury i Środowiska na swoim posiedzeniu zapoznała się  

i zaopiniowała pozytywnie raport Pana Prezydenta. 

 

Wiceprezydent Mariusz Skiba wprowadził do tematu i krótko przedstawił 

raport. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła raport Pana Prezydenta Miasta 

Katowice z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za 

lata 2014-2015. 

 

Punkt 9 Raport Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych 

dotyczących zmian nazw ulic 9 –go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona 

Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana 

Szenwalda. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Państwo Radni otrzymali raport  

jako druk sesyjny nr DS-1021/17. 

 

Komisja Organizacyjna zapoznała się przedmiotowym raportem. 

 

Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału  Komunikacji Społecznej krótko 

przedstawił raport. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104303/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104304/Punkt%209%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła raport Pana Prezydenta Miasta 

Katowice z konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic 9 –go Maja, 

Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza 

Stahla i Lucjana Szenwalda.  

 

Punkt 9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic 

położonych na terenie miasta Katowice . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-987/17. 

Projekt uchwały był wstępnie omówiony na posiedzeniu Komisji 

Organizacyjnej w dniu 24 października 2017r. 

 

Wiceprezydent Bogumił Sobuła przedstawił projekt uchwały oraz 

autopoprawkę do tego projektu.  Wyjaśnił, że zmiana nazw ulic podyktowana 

jest ustawowo. Instytut Pamięci Narodowej opublikował wykaz patronów, 

którzy figurują w spisie ulic miasta Katowice i zgodnie z tym wykazem  

i brzmieniem przepisów ustawy należy dokonać zmian. Zaproponowani patroni 

nie budzą wątpliwości dotyczących zarówno ich identyfikacji  oraz ich zasług 

dla historii, obronności czy kultury. Wiceprezydent odniósł się także do 

wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmian nazw 

ulic. 15 % frekwencja i ewentualne negatywne opinie przede wszystkim 

dotyczyły samej procedury dokonywanych zmian  

i konieczności ich dokonywania, a nie dotyczyły nowych nazw ulic. 

Sformułowano zastrzeżenia co do dwóch propozycji, do których wypowiedziała 

się Komisja Organizacyjna. Druga z tych propozycji dotycząca obecnej ulicy 

Oskara Langego w dzielnicy Murcki i ona właśnie wymaga dokonania 

autopoprawki do uzasadnienia projektu uchwały. Wiceprezydent poprosił o jej 

przyjęcie.  

Zaproponował aby w uzasadnieniu do projektu uchwały, w miejsce: „dla ul. 

Oskara Lange – ul. Gwarecka – nazwa nawiązuje do charakteru dzielnicy 

Murcki jako osiedla górniczego, którego mieszkańcy zatrudnieni byli  

w kopalniach,” wpisać: „dla ul. Oskara Lange – ul. Ks. Wiktora Matejczyka. 

Ks. Wiktor Matejczyk jest osobą godną upamiętnienia na terenie Murcek  

z uwagi na jego zasługi w organizacji tutejszego życia religijnego  

i społecznego.”  

Dalej, na ostatniej stronie uzasadnienia do projektu uchwały, w miejsce: 

wniosek Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 z dnia 11 września 2017 roku  

w sprawie nadania obecnej ulicy Oskara Langego (proponowana nazwa – 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104305/Punkt%2010%20sesji.asx
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Gwarecka) jednej z poniższych nazw:…” wykreślić: „(proponowana nazwa -   

Gwarecka)”. 

 

Radny Marek Chmieliński odniósł się do biogramu Księdza Wiktora 

Matejczyka i stwierdził, że podano w uzasadnieniu, iż „Został pochowany na 

tamtejszym cmentarzu”. Według Radnego jest to błąd, gdyż został pochowany 

w tamtejszym kościele. Poprosił o dokonanie sprostowania.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.    

/Uchwała nr XLVIII/894/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Informacji  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku", 

"Informacji o kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz "Informacji  

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec 

którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku". 

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-977/17. Ponadto Radni otrzymali wszystkie 

materiały związane z realizacją omawianego punktu porządku obrad, zawarte  

w tytule projektu uchwały, wraz ze sprawozdaniem z programu zadań 

społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2017r. (DS-

997/17). 

Komisje branżowe Rady zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadząca obrady poinformowała także, iż Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Katowicach w  uchwale Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017r. III 

Składu Orzekającego RIO wyraziła  pozytywną opinię  

o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.  

Uchwała również była dostępna w BIP. 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104131&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104097/Sesja%2048,%20Glosowanie%2010,%20Data%2026.10.2017%2011.51.13.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104306/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 większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVIII/895/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, 

dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-972/17.  

 

Komisje Budżetu oraz Transportu  zaopiniowały  projekt uchwały pozytywnie 

przed zakończeniem konsultacji społecznych.  

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych. W ich wyniku nie 

wniesiono uwag. 

 

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 XLVIII/896/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022" . < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-998/17. 

Komisja  Infrastruktury  i  Środowiska  zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/897/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104132&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104098/Sesja%2048,%20Glosowanie%2011,%20Data%2026.10.2017%2011.53.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104308/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104133&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104099/Sesja%2048,%20Glosowanie%2012,%20Data%2026.10.2017%2011.54.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104309/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104309/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104134&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104100/Sesja%2048,%20Glosowanie%2013,%20Data%2026.10.2017%2011.55.26.pdf
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Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 

miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-999/17. 

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały  projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/898/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej  

i Kościuszki. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1001/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 7 nieuwzględnionych  

w części i w całości uwag.   

 

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

poszczególne uwagi: 

1głosowanie 

uwaga nr  2.1  

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

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104310/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104136&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104101/Sesja%2048,%20Glosowanie%2014,%20Data%2026.10.2017%2011.56.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104311/Punkt%2015%20sesji.asx
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uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 17 głosów 

„za”.  

 
2 głosowanie 

uwaga nr  2.2  

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy 

„za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.   

 
3 głosowanie 

uwaga nr  2.3  

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

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

„za”.  

 
4 głosowanie 

uwaga nr  3.1  

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

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

„za”.  

 

5 głosowanie 

uwaga nr  3.2  

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

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

„za”.  

 
6 głosowanie 

uwaga nr  4.2  

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

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

„za”.  

 
7 głosowanie 

uwaga nr  4.3  

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 21 głosów 

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104102/Sesja%2048,%20Glosowanie%2015,%20Data%2026.10.2017%2012.03.51.pdf
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Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/899/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kościuszki i Gen. Z. W. Jankego.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1002/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu jednej uwagi i propozycji jej rozstrzygnięcia nastąpiło 

głosowanie. Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska 

zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwagi. 

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 1 uwagą nieuwzględnioną  

w całości. 

 

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

uwagę Pana T. C.   

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

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

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/900/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104137&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104103/Sesja%2048,%20Glosowanie%2022,%20Data%2026.10.2017%2012.10.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104312/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104104/Sesja%2048,%20Glosowanie%2023,%20Data%2026.10.2017%2012.15.33.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104138&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104105/Sesja%2048,%20Glosowanie%2024,%20Data%2026.10.2017%2012.16.05.pdf
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulicy: Gospodarczej w Katowicach- część północno-wschodnia.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1014/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 6 nieuwzględnionych  

w całości uwag.  

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

poszczególne uwagi: 

1głosowanie 

uwaga nr  1.1 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 27 głosów 

„za”.  

 

2 głosowanie 

uwaga nr  1.2 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 27 głosów 

„za”.  

 

3 głosowanie 

uwaga nr  1.4 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 27 głosów 

„za”.  

 

4 głosowanie 

uwaga nr  1.6 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104313/Punkt%2017%20sesji.asx
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła  

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

„za”.  

 

5 głosowanie 

uwaga nr  1.7 

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

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

„za”.  

 

6 głosowanie 

uwaga nr  1.8 

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

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

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/901/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Ossowskiego - Bocheńskiego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1015/17. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104106/Sesja%2048,%20Glosowanie%2025,%20Data%2026.10.2017%2012.21.02.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104139&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104107/Sesja%2048,%20Glosowanie%2031,%20Data%2026.10.2017%2012.26.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104314/Punkt%2018%20sesji.asx
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Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 2 nieuwzględnione  

w całości uwagi.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

poszczególne uwagi: 

1głosowanie 

uwaga nr  1.1 

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

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

„za”.  

 

2 głosowanie 

uwaga nr  1.2 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 27 głosów 

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/902/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt    18    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1003/17. 

 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104108/Sesja%2048,%20Glosowanie%2032,%20Data%2026.10.2017%2012.31.28.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104140&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104109/Sesja%2048,%20Glosowanie%2034,%20Data%2026.10.2017%2012.32.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104315/Punkt%2019%20sesji.asx
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/Uchwała nr XLVIII/903/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą 

Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej 

Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki-Staszic" w Katowicach. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1004/17. 

 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/904/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1006/17. 

 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/905/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104141&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104110/Sesja%2048,%20Glosowanie%2035,%20Data%2026.10.2017%2012.34.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104316/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104316/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104143&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104111/Sesja%2048,%20Glosowanie%2036,%20Data%2026.10.2017%2012.37.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104317/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104144&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104112/Sesja%2048,%20Glosowanie%2037,%20Data%2026.10.2017%2012.39.48.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 

rok".< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-965/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych na Platformie 

Konsultacji Społecznych. W ich wyniku nie wniesiono uwag. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/906/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice wraz z erratą. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1005/17 wraz z erratą, która dotyczy 

publikatora obowiązującego Dziennika Ustaw  w  podstawie prawnej projektu 

oraz w uzasadnieniu do niego. 

 

Komisja Budżetu  Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z erratą.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą. 

Uchwała została jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/907/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. < zapis 

AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104318/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104145&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104113/Sesja%2048,%20Glosowanie%2038,%20Data%2026.10.2017%2012.41.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104319/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104146&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104114/Sesja%2048,%20Glosowanie%2039,%20Data%2026.10.2017%2012.41.59.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104320/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104320/Punkt%2024%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1007/17. 

 

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/908/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom 

2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa  

w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

gruntu. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1013/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/909/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice 

na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2018r.  < zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 

sesyjny nr DS-1017/17. 

 

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/910/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104147&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104115/Sesja%2048,%20Glosowanie%2040,%20Data%2026.10.2017%2012.42.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104321/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104154&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104116/Sesja%2048,%20Glosowanie%2041,%20Data%2026.10.2017%2012.43.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104322/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104148&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104117/Sesja%2048,%20Glosowanie%2042,%20Data%2026.10.2017%2012.44.39.pdf


 

 

 

 

 

23 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2017 rok . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1019/17. 

 

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 większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVIII/911/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 

wraz z erratą. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1020/17 wraz z erratą, stanowiącą korektę 

omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą. 

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

/Uchwała nr XLVIII/912/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27a) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach skargi na uchwałę nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice  

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. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1022/17. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104323/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104149&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104118/Sesja%2048,%20Glosowanie%2043,%20Data%2026.10.2017%2012.45.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104324/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104150&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104119/Sesja%2048,%20Glosowanie%2044,%20Data%2026.10.2017%2012.46.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104325/Punkt%2029%20sesji.asx
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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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/913/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27b) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach skargi na uchwałę nr XLVII/961/09 Rady Miasta Katowice  

z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego 

obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w Katowicach. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1023/17. 

 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/914/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27c) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności 

przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach od B  W, S  H,  K  W  i  M  W  z tytułu korzystania  

z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Przedwiośnie 2a/ . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1024/17. 

 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104155&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104120/Sesja%2048,%20Glosowanie%2045,%20Data%2026.10.2017%2012.47.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104326/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104326/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104156&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104121/Sesja%2048,%20Glosowanie%2046,%20Data%2026.10.2017%2012.48.30.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104327/Punkt%2031%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 XLVIII/915/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27d) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec 

pani E H, pana P  H i pana D  B  z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Sokolskiej 47/    w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1025/17. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały.  

 

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 XLVIII/916/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani G  M - S. 

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1027/17. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/917/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie skarg: 

a)Państwa B i J K na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104157&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104122/Sesja%2048,%20Glosowanie%2047,%20Data%2026.10.2017%2012.50.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104328/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104158&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104123/Sesja%2048,%20Glosowanie%2048,%20Data%2026.10.2017%2012.51.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104329/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104159&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104124/Sesja%2048,%20Glosowanie%2049,%20Data%2026.10.2017%2012.52.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104330/Punkt%2034%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1008/17. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVIII/918/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

b) Pana K B  na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1009/17. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały przy prezentacji poprzedniej skargi. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLVIII/919/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

c) Pani W F na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1010/17. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały przy prezentacji pierwszej skargi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104160&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104126/Sesja%2048,%20Glosowanie%2050,%20Data%2026.10.2017%2012.55.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104331/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104331/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104161&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104127/Sesja%2048,%20Glosowanie%2051,%20Data%2026.10.2017%2012.55.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104333/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104333/Punkt%2036%20sesji.asx
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/Uchwała nr XLVIII/920/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

d) Pana J  G i Pani E S  na niewłaściwe działania pracowników Urzędu 

Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1011/17. 

 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały przy prezentacji pierwszej skargi.  

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 XLVIII/921/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Marek Nowara nawiązał do sprawy dofinansowania Klubu hokejowego  

„Naprzód Janów” jeszcze w bieżącym roku w obiecanej przez władze miasta  

kwocie. Dotychczas nie doszło jeszcze do niego. Radny poprosił o komentarz.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że dofinansowanie do Klubu Naprzód 

Janów zostało określone na bieżący rok w kwocie prawie 500 tys. zł.  

W przyszłym roku miasto zamierza  zwiększyć tę kwotę, w szczególności na 

sport kwalifikowany, co da kwotę około 800 tys. zł.   

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o basen na Os. Paderewskiego ( dawny 

MOS). Był on zawsze dostępny dla mieszkańców Katowic. W ostatnim czasie 

zgłaszają się osoby, które nadal chcą z niego korzystać, jednak z powodu braku 

ratownika nie ma takiej możliwości. Jest dużo chętnych. Radna zapytała więc 

czy basen zostanie przywrócony do użytku jako ogólnodostępny.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jak tylko znajdzie się ratownik, to tak.  

Radna Bożena Rojewska zapytała kiedy to będzie.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że podejmowane są działania miasta, m.in.  

z AWF-em w sprawie zatrudnienia ratowników. Dodał, że problem na basenie  

w dawnym MOS-ie został już rozwiązany.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał czy istnieje możliwość włączenia się miasta 

Katowice w ewentualne mediacje w sprawę przejścia znajdującego się 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104162&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104129/Sesja%2048,%20Glosowanie%2052,%20Data%2026.10.2017%2012.56.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104334/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104163&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104130/Sesja%2048,%20Glosowanie%2053,%20Data%2026.10.2017%2012.57.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104335/Punkt%2038%20sesji.asx
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pomiędzy ulicą Kłodnicką, Hetmańską i Rolną. Teren ten ma kilku właścicieli. 

Postawiono tam znaki zakazu przejścia. Ponieważ jest to trakt pieszo-rowerowy, 

pojawił się problem z korzystaniem z niego przez mieszkańców. Radny zapytał 

czy istnieje zatem możliwość zobowiązania właścicieli do remontu ww. 

schodów i doprowadzenia do ich przywrócenia wraz z przejściem dla 

korzystających.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Damian Stępień zgłosił problem związany z oświetleniem ul. 

Markiefki. Część tej ulicy w godzinach porannych jest nieoświetlona, podczas 

gdy druga część tej ulicy jest. Zapewne jest to błąd techniczny, który jednak 

należy skorygować.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Józef  Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi za ławki oraz 

chodniki wykonane przy odsłoniętym ostatnio pomniku Hipokratesa 

znajdującym się przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach. Poprosił  

o „dołożenie jeszcze pięciu, sześciu ławek”. Podziękował także Panu 

Wiceprezydentowi Mariuszowi Skibie za „piękne wystąpienie” z okazji 

odsłonięcia ww. pomnika.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz wsparł Panią Radną Bożenę Rojewska w sprawie 

basenu na Os. Paderewskiego. Temat był omawiany w trakcie Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu, podczas której Naczelnik Wydziału Edukacji  

i Sportu  obiecał załatwienie sprawy. Rzeczywiście została ona załatwiona  

i zamknięta. Radny dodał jeszcze, że w czasach gdy MOS był samodzielną 

jednostką, basen był ogólnodostępny, a obecnie znajdując się w ramach Zespołu 

Szkól zaczęły się problemy.   

 

Radny Adam Skowron podziękował za uruchomienie sygnalizacji świetlnej na 

ul. Mikołowskiej ( obok AWF-u).  W przeszłości było tam bardzo 

niebezpiecznie.  

Zwrócił także uwagę i poprosił o rozeznanie sprawy wykonania ewentualnego 

remontu niebezpiecznego i nieestetycznego dojścia do Przedszkola, 

znajdującego się przy ul. Sokolskiej.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w 

sprawie Przedszkola.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o zgłaszane przez mieszkańców zastrzeżenia co 

do jakości i realizacji przeprowadzonego remontu na placu zabaw przy 
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Przedszkolu nr 55 w Katowicach (wykonanego w ramach budżetu 

obywatelskiego). Poprosił o wyjaśnienia.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

 

Radny Krzysztof  Pieczyński zapytał o możliwość przebudowy trasy 

rowerowej przy ul. Jankego w Piotrowicach.  Jest tam bardzo niebezpiecznie.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że zgodnie z planem zadanie to będzie 

realizowane. Ma być bardziej bezpiecznie.  

 

Punkt 30 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

1.1. świątecznej iluminacji w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec, 

1.2. odmalowania przejść dla pieszych. 

2/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

nazewnictwa nowych ulic w Katowicach. 

3/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

3.1. naprawy nawierzchni pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Goetla, 

3.2. zmian w rozkładzie jazdy linii 973 – minibus. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. rozłożenia zadłużenia na raty, 

4.2. podjęcia interwencji o uprzątnięcie terenu obok boiska sportowego XV 

Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, 

4.3.  przydziału lokalu mieszkalnego socjalnego, 

4.4. przyznania lokalu mieszkalnego w ramach programu „mieszkanie za 

remont”, 

4.5. wyjazdu z osiedla „Ligota Park” na ulicę Orkana. 

5/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

5.1. planów dotyczących oczyszczania i odśnieżania dróg dla rowerów, 

5.2. zmiany projektu L/3/18/2017 w Budżecie Obywatelskim 2018, 

5.3. remontu ulicy Mruczka, 

5.4. podsumowania funkcjonowania roweru miejskiego w sezonie 2017. 

6/ Radnego Jerzego  Forajtera w sprawie: 

6.1. likwidacji resztek płotu w rejonie Placu Pod Lipami w Giszowcu, 

6.2. odstępstwa od wycinki drzew w Giszowcu wzdłuż torów kolei piaskowej. 

7/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Piotra Pietrasza  w sprawie: 

7.1. remontu ulicy Gruszowej, 

7.2. uzyskanej odpowiedzi dotyczącej uporządkowania zasad ruchu na 

skrzyżowaniu przy ul. Gruszowej 10. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104336/Punkt%2039%20sesji.asx
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8/ Radnego Bartosza Wydra w sprawie planów miasta względem działek na 

terenie Dąbrówki Małej. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1.  uporządkowania terenu i zabezpieczenia go przed dzikami, 

9.2. zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejon ul. 

Rolna i Ligocka, 

9.3. wydzierżawienia dodatkowej części działki nr 3/44, obręb Dz. Bogucice-

Zawodzie na rzecz Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Wspólna Praca”, 

9.4. przydziału i remontu lokalu mieszkalnego na rzecz p. M.M. i P. A., 

9.5. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz mieszkanki Katowic p. A.W., 

9.6. zwiększenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 2018 r. 

na realizacje programu prowadzonego przez MOPS p/n „Senioriady 

Katowickie”, 

9.7. przyznania środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 2018r. na 

realizację zadań do realizacji przez ZSTiO Nr 2 w Katowicach. 

10/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie budowy wodnego placu 

zabaw w południowych dzielnicach Katowic. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego uzupełniająca informacje dotyczące zmian 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejon ul. Rolna  

i Ligocka w Katowicach. 

12/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

12.1. alternatywnego dojazdu do ulicy Wspólnej, 

12.2. zabezpieczenia zejścia do budynku biblioteki w Kostuchnie. 

13/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie wprowadzenia  

w Katowicach znaków drogowych sugerujących jazdę na suwak. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

14.1.  udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. A. S., 

14.2. udzielenia pomocy mieszkańcom Katowic – karmicielom kotów 

wolnożyjących, 

14.3. udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. A. Ł., 

14.4. zadania z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 #LOOK! Letni 

Osiedlowy Ośrodek Kultury. Cykl imprez plenerowych na Os. Witosa wraz  

z festynem rodzinnym, 

14.5. uzyskanej odpowiedzi  na interpelację 537/2017 z dn. 13.09.2017r.,  

w sprawie, którą otrzymałem droga elektroniczną od Przewodniczącego Rady 

jednostki Pomocniczej nr 7 w Katowicach, 

15/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie wyremontowania przejść dla 

pieszych na ul. Obrońców Westerplatte. 

16/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie instalacji kamer monitoringu 

miejskiego przy parafii na Osiedlu Witosa w Katowicach. 
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17/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszego w sąsiedztwie MBP nr 27 w Kostuchnie. 

18/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie: 

18.1. wycinki drzew na ulicy Michałowskiego, 

18.2. chodnika na ulicy Armii Krajowej. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie badania kierunków napływu 

samochodów do Katowic,  

2/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie bezpieczeństwa w okolicy  

I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Sportowej 29 w Katowicach,  

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: zabezpieczenia w trybie pilnym 

budynku po pożarze.  

 

Punkt 31 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka ważnych komunikatów: 

1. Pismem z dnia 20.09.2017r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

przekazał informację dotyczącą analizy przesłanych oświadczeń 

majątkowych Pani Marioli Kraj – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 

w Katowicach, oraz Pana Krzysztofa Latko – Wiceprezesa Zarządu 

Katowickich Wodociągów S.A.. Dokonana analiza nie stwierdziła 

nieprawidłowości w dostarczonych oświadczeniach. 

2. Pismem z dnia 25.09.2017r., Wojewoda Śląski przekazał informację 

dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącą 

Rady Miasta Katowice oraz Prezydenta Miasta Katowice za rok 2016.  

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iż przedmiotowe oświadczenia 

zostały złożone w terminie ustawowym i nie stwierdzono w nich 

nieprawidłowości. 

3. Pismem z dnia  13.10.2017r., Prezydent Miasta Katowice przekazał na 

moje ręce, zgodnie z  art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990r.,  

o samorządzie gminnym, informacje dotyczącą oświadczeń majątkowych 

złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia. Wynika z niego, iż 

obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 r. dotyczył łącznie 

393 osób, w tym: 

 4 – Zastępców Prezydenta Miasta; 

 1 – Sekretarza Miasta; 

 1 - Skarbnika Miasta; 

 93 – pracowników Urzędu Miasta wydających decyzje 

administracyjne w imieniu    

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104337/Punkt%2040%20sesji.asx
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 Prezydenta Miasta Katowice; 

 206 – kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 

 9 – osób zarządzających i członków organów zarządzających 

gminną osobą prawną; 

 79 – pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 

wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 

Katowice. 

Po sprawdzeniu stwierdzono, że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za 2016 r. złożyły je w terminie. 

W toku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono w nich 

nieprawidłowości skutkujących podjęciem działań przewidzianych w ustawie  

o samorządzie gminnym 

4. Odnosząc się do złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych 

Rady Miasta Katowice, Prowadząca obrady poinformowała, iż: 

 24 oświadczenia Państwa Radnych wpłynęły w wymaganym 

terminie tj. do dnia 02.05.2017r, natomiast 3 oświadczenia 

majątkowe w terminach: 

o 08.05.2017r. – oświadczenie Pana Radnego Tomasza 

Rokickiego, 

o 18.05.2017r. – oświadczenie Pana Radnego Adama 

Skowrona (po piśmie ponaglającym) 

o 23.05.2017 r. – oświadczenie Pana Aleksandra Uszoka (po 

piśmie ponaglającym) 

 W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdzono 

(zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) nieprawidłowości, które 

skutkowałyby podjęciem działań przewidzianych w ustawie  

o samorządzie gminnym. 

 Zgodnie z art 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, jeden egzemplarz oświadczenia 

majątkowego Państwa Radnych wraz z dostarczoną kopią zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2016, 

został przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 Po analizie przez właściwe Urzędy Skarbowe, do chwili obecnej, 

dodatkowe wyjaśnienia do swoich oświadczeń złożył Pan 

Aleksander Uszok i Pani Małgorzata Smoleń. 

 Złożone oświadczenia majątkowe jak i wyjaśnienia opublikowano, 

zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym, na stronach Biuletynu Informacji 
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Publicznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała także Państwa Radnych  

o podziękowaniach Pana Leszka Pobłockiego Wójta Gminy Dziemiany za 

pomoc i wsparcie okazane w obliczu skutków nawałnicy, jaka przeszła przez 

Gminę Dziemiany w nocy z 11 na 12 sierpnia. 

 

 

Kolejne podziękowania, jakie otrzymała Prowadząca obrady w dniu 

17.10.2017r. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” dla Pana Radnego 

Józefa Zawadzkiego, dla Przewodniczącej Rady oraz dla całej Rady Miasta 

Katowice za wieloletnią, bieżącą współpracę.  

 

 

Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wybory do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec w dniu 19 listopada 2017r. nie będą 

przeprowadzone ( zgłosiło się jedynie 10 kandydatów na radnych, a minimalna 

liczba do przeprowadzenia wyborów to 23 kandydatów).  

 

Punkt 32 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLVIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.25. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104338/Punkt%2041%20sesji.asx

