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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XLIX sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 23 listopada 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:20 

Numery podjętych uchwał: XLIX/922/17 – XLIX/1017/17 

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 XLIX sesji wzięło udział 28 Radnych ( na 28 ogółem). 
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Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

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

międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Franciszka Szymkowiaka" 

(DS-1028/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Park Zielony Zakątek" (DS-1029/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach (DS-

1030/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki 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 (DS-1032/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2016/2017, 

w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 

na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora 

oświaty” (DS-1033/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Katowicach (DS-1034/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Katowicach (DS-1035/17). 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Katowicach (DS-1036/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Katowicach (DS-1037/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Katowicach (DS-1038/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Katowicach (DS-1039/17). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Katowicach (DS-1040/17). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 9 w Katowicach (DS-1041/17). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 dla Niesłyszących 

i Słabo Słyszących w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 10 dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-1042/17). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 w Katowicach w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 15 w Katowicach (DS-1043/17). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. 

Janusza Korczaka w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 16 im. 

Janusza Korczaka Specjalną w Katowicach (DS-1044/17). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Katowicach (DS-1045/17). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Katowicach (DS-1046/17). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Katowicach (DS-1047/17). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Katowicach (DS-1048/17). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Katowicach (DS-1049/17). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 9 w Katowicach (DS-1050/17). 
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach 

(DS-1051/17). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Katowicach (DS-1052/17). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Katowicach (DS-1053/17). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach (DS-

1054/17). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Marii Dąbrowskiej w Katowicach (DS-1055/17). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Specjalną dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach (DS-1056/17). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w 

Katowicach (DS-1057/17). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych w 

Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla Dzieci Chorych w 

Katowicach (DS-1058/17). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 6 Specjalną w Katowicach (DS-1059/17). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 Specjalną w Katowicach (DS-

1060/17). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalną w 

Katowicach (DS-1061/17). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 55 Specjalną w Katowicach ( DS-1062/17). 
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43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalną w Katowicach 

(DS-1063/17). 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalną w 

Katowicach (DS-1064/17). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 4 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-1065/17). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach (DS-1066/17). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach (DS-1067/17). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach (DS-1068/17). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach (DS-1069/17). 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (DS-1070/17). 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach (DS-1071/17). 

52. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach (DS-1072/17). 

53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach (DS-

1073/17). 

54. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach (DS-1074/17). 

55. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III 

Sobieskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 

Jana III Sobieskiego w Katowicach (DS-1075/17). 

56. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu 

Górników z Wujka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach (DS-1076/17). 

57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana 
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Brzechwy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 

Jana Brzechwy w Katowicach (DS-1077/17). 

58. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

10 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Katowicach (DS-1078/17). 

59. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza 

Kościuszki w Katowicach (DS-1079/17). 

60. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach (DS-1080/17). 

61. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. św. Barbary 

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. św. Barbary 

w Katowicach (DS-1081/17). 

62. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 

im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 

im. Jana Pawła II w Katowicach (DS-1082/17). 

63. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza 

Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. 

Tadeusza Kościuszki w Katowicach (DS-1083/17). 

64. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Karola 

Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. 

Karola Miarki w Katowicach (DS-1084/17). 

65. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha 

Korfantego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 19 im. 

Wojciecha Korfantego w Katowicach (DS-1085/17). 

66. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza 

Rejtana w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 20 im. 

Tadeusza Rejtana w Katowicach (DS-1086/17). 

67. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami 
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Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w 

Katowicach (DS-1087/17). 

68. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Juliusza 

Słowackiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. 

Juliusza Słowackiego w Katowicach (DS-1088/17). 

69. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. prof. 

Władysława Szafera w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach (DS-1089/17). 

70. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Franciszka 

Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 

Katowicach (DS-1090/17). 

71. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka 

Sienkiewicza w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 31 im. 

Henryka Sienkiewicza w Katowicach (DS-1091/17). 

72. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Bohaterów 

Monte Cassino w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 

im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach (DS-1092/17). 

73. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja 

Kopernika w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 34 im. 

Mikołaja Kopernika w Katowicach (DS-1093/17). 

74. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach (DS-1094/17). 

75. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 37 

im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach (DS-1095/17). 

76. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy 

Kantorówny w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 42 im. 

Józefy Kantorówny w Katowicach (DS-1096/17). 
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77. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach (DS-1097/17). 

78. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w 

Katowicach (DS-1098/17). 

79. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 45 

im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach (DS-1099/17). 

80. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Juliusza 

Ligonia w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 im. 

Juliusza Ligonia w Katowicach (DS-1100/17). 

81. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka 

Chopina w Katowicach (DS-1101/17). 

82. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Stefana 

Żeromskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 53 im. 

Stefana Żeromskiego w Katowicach (DS-1102/17). 

83. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana 

Matejki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 59 im. Jana 

Matejki w Katowicach (DS-1103/17). 

84. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Józefa 

Kocurka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 62 im. 

Józefa Kocurka w Katowicach (DS-1104/17). 

85. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 65 im. 

Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-1105/17). 

86. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 66 im. Janusza 
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Korczaka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 66 im. 

Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1106/17). 

87. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach (DS-1107/17). 

88. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Katowicach (DS-

1108/17). 

89. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej 

Szkole I Stopnia Nr 12 w Katowicach (DS-1109/17). 

90. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 16 w Katowicach (DS-1110/17). 

91. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej dla Dorosłych Nr 2 w Katowicach (DS-1111/17). 

92. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

(DS-1112/17). 

93. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki 

zdrowotnej "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Katowic w latach 2018-

2020" (DS-1000/17). 

94. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. (DS-1026/17). 

95. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1114/17). 

96. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na 

terenie miasta Katowice (DS-1115/17). 

97. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

środków transportowych ( DS-1116/17). 

98. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, 

warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (DS-1117/17). 
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99. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2017r.(DS-1118/17) 

100. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-

1012/17). 

101. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie  na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa  D  i A  

Ż z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. 

Drzymały  w Katowicach oraz obecnie zajmowanego przy ul. Nowy 

Świat   w Katowicach (DS-1123/17). 

102. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J C-O, D O i W O z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Dębowej  (DS-1124/17). 

103. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie   miasta Katowice na 2017 rok (DS-1126/17).  

104. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-1128/17). 

105. Rozpatrzenie skarg: 

a. Pana D  M na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 6 w Katowicach (DS-1113/17). 

106. Zapytania radnych. 

107. Interpelacje radnych. 

108. Komunikaty i wolne wnioski. 

109. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XLIX 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.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104916/Punkt%201%20sesji.asx
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Podobnie obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

 

Powitała młodszego inspektora Panią Renatę Hałabudę – podinspektora  

z Komendy Miejskiej 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 XLIX sesji został Radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XLIX sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: 

Małgorzata Smoleń i Damian Stępień. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Małgorzata Smoleń i Pan Damian Stępień  

zostali wybrani jednogłośnie, przy 18 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 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLVIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 26 października 2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104917/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104533/Sesja%2049,%20Glosowanie%201,%20Data%2023.11.2017%2011.10.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104918/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104534/Sesja%2049,%20Glosowanie%202,%20Data%2023.11.2017%2011.11.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104919/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104919/Punkt%204%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt protokołu z XLVIII sesji pod głosowanie.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Brak było propozycji zmian w porządku obrad.  

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 24 października do 20 listopada 2017r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt  7  Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Pani Klaudia Respondek – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

przedstawiła krótkie sprawozdanie.  

Poinformowała, że Młodzieżowa Rada Miasta Katowice dnia 30 października 

2017r. uzupełniła swój skład o nowych radnych, którzy objęli mandat po 

wygaśnięciu mandatów swoich poprzedników. Zostało wybrane nowe 

prezydium, w tym przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących oraz 

sekretarz MRMK. 

Ponadto Młodzieżowa Rada Miasta Katowice oddelegowała trzech 

reprezentantów miasta do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Kandydaci zostali wybrani na I i II roczną kadencję. Kilka tygodni temu 

rozpoczęli oni działalność w Sejmiku.  

Przewodniczący Młodzieżowej Rady na posiedzeniu Komisji Edukacji 

przedstawił bieżące sprawy dotyczące jej działalności. Rada prowadzi prace nad 

zorganizowaniem ankiety mającej na celu pozyskanie od uczniów szkół 

średnich informacji na temat działalności.  

Na koniec Sekretarz MRMK Pani Klaudia Respondek zaprosiła Przewodniczącą 

Rady Miasta Katowice Panią Krystynę Siejną, Pana Prezydenta, 

Wiceprezydentów oraz Radnych Rady Miasta Katowice na świąteczne spotkanie 

z radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, które odbędzie się w dniu 11 

grudnia 2017r. o godz. 11.30 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104535/Sesja%2049,%20Glosowanie%203,%20Data%2023.11.2017%2011.12.33.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104920/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104921/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=104510
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104922/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104922/Punkt%207%20sesji.asx
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Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 
W okresie od 25 października 2017 roku do 22 listopada 2017 roku odbyła się 

planowa sesja Rady Miasta Katowice oraz 10 planowych posiedzeń komisji stałych 

Rady Miasta Katowice.  

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w wydarzeniach: 

7 listopada 2017 roku uczestniczyła w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego KZK 

GOP; 

8 listopada 2017 roku uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej Policjantów pomordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku na 

terenie byłego ZSRR, pełniących służbę w latach 1922-1939 w Miejskiej i 

Powiatowej Komendzie Policji w Katowicach oraz Komendzie Rezerwy Policji 

Województwa Śląskiego;  

9 listopada 2017 roku wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku 

Gmin i Powiatów w Częstochowie; 

11 listopada 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna  i radni 

uczestniczyli  w uroczystościach z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości 

Polski; 

12 listopada 2017 roku  uczestniczyła w koncercie w NOSPR, pn. W naszych 

sercach Polska w ramach obchodów Święta Niepodległości; 

14 listopada 2017 roku wzięła udział w spotkaniu z PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A oraz z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. 

zorganizowanym z inicjatywy Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;  

16 listopada 2017 roku wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZLA w 

Katowicach. 
 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Franciszka 

Szymkowiaka". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1028/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Plac położony jest u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki i Alfonsa Zgrzebnioka.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104923/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104924/Punkt%209%20sesji.asx
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Forajter przedstawił biogram patrona 

placu - Franciszka Szymkowiaka.  

 

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 XLIX/922/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 25 głosów „za” udzieliła głosu 

Panu Grzegorzowi Grześkowiakowi, który złożył taki wniosek  – w imieniu 

wnioskodawcy ubiegającego się o nadania nazwy placowi, tzn. Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r.  

Pan Grzegorz Grześkowiak podziękował za nadanie imienia patronowi placu. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Park Zielony Zakątek". 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1029/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Plac położony jest w rejonie ulic: Józefa  Biniszkiewicza i Henryka Le Ronda  

w dzielnicy Dąbrówka Mała.  

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 XLIX/923/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1030/17. 

Komisja Polityki Społecznej nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały.   

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 25 głosów „za”  i 1 głos 

„wstrzymujący się udzieliła głosu Panu Jerzemu Lubomirowi Marzeckiemu, 

przedstawicielowi wnioskodawcy - Estrady Polskiej Sp. z o.o.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104579&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104536/Sesja%2049,%20Glosowanie%204,%20Data%2023.11.2017%2011.29.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104925/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104580&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104537/Sesja%2049,%20Glosowanie%206,%20Data%2023.11.2017%2011.33.26.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104926/Punkt%2011%20sesji.asx
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Pan Jerzy Lubomir Marzecki przybliżył Radnym wieloletnią historię Spółki 

„Estrada Polska”. Stwierdził, że legalnie prowadzone kasyna gwarantują 

odprowadzanie 50 % podatków do budżetu państwa. Zapobiegają one tworzeniu 

tego typu działalności w „sferze podziemnej”, bez opodatkowania, poza 

prawem.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie 

przeciwnym i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/924/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki 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-1032/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/925/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 

2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez kuratora oświaty”. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104798&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104538/Sesja%2049,%20Glosowanie%208,%20Data%2023.11.2017%2011.38.26.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104927/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104581&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104539/Sesja%2049,%20Glosowanie%209,%20Data%2023.11.2017%2011.39.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104928/Punkt%2013%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1033/17. 

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 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/926/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Katowicach.  

< zapis AV od punktu 14 do punktu 92> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1034/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/927/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1035/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/928/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1036/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104583&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104540/Sesja%2049,%20Glosowanie%2010,%20Data%2023.11.2017%2011.40.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104930/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104584&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104541/Sesja%2049,%20Glosowanie%2011,%20Data%2023.11.2017%2011.41.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104612&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104542/Sesja%2049,%20Glosowanie%2012,%20Data%2023.11.2017%2011.42.07.pdf
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Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/929/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1037/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/930/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Katowicach. <zapis 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1038/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/931/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1039/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104613&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104543/Sesja%2049,%20Glosowanie%2013,%20Data%2023.11.2017%2011.42.49.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104615&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104544/Sesja%2049,%20Glosowanie%2014,%20Data%2023.11.2017%2011.43.31.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104616&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104545/Sesja%2049,%20Glosowanie%2015,%20Data%2023.11.2017%2011.44.14.pdf
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/Uchwała nr XLIX/932/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1040/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/933/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 9 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1041/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/934/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w Branżową Szkołę  

I Stopnia Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1042/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/935/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104617&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104546/Sesja%2049,%20Glosowanie%2016,%20Data%2023.11.2017%2011.44.57.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104618&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104547/Sesja%2049,%20Glosowanie%2017,%20Data%2023.11.2017%2011.45.40.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104619&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104548/Sesja%2049,%20Glosowanie%2018,%20Data%2023.11.2017%2011.46.25.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104620&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104549/Sesja%2049,%20Glosowanie%2019,%20Data%2023.11.2017%2011.47.13.pdf
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Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15  

w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 15 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1043/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/936/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

Nr 16 im. Janusza Korczaka w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia 

Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalną w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1044/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/937/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1045/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/938/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Katowicach.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104621&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104550/Sesja%2049,%20Glosowanie%2020,%20Data%2023.11.2017%2011.47.59.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104622&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104551/Sesja%2049,%20Glosowanie%2021,%20Data%2023.11.2017%2011.48.47.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104623&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104552/Sesja%2049,%20Glosowanie%2022,%20Data%2023.11.2017%2011.49.27.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1046/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/939/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1047/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/940/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1048/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/941/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1049/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/942/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104624&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104553/Sesja%2049,%20Glosowanie%2023,%20Data%2023.11.2017%2011.50.04.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104625&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104554/Sesja%2049,%20Glosowanie%2024,%20Data%2023.11.2017%2011.50.47.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104626&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104555/Sesja%2049,%20Glosowanie%2025,%20Data%2023.11.2017%2011.51.26.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104627&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 9 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1050/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/943/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10 dla Dorosłych  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1051/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/944/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1052/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/945/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1053/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104556/Sesja%2049,%20Glosowanie%2026,%20Data%2023.11.2017%2011.52.04.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104628&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104557/Sesja%2049,%20Glosowanie%2027,%20Data%2023.11.2017%2011.52.43.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104629&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104558/Sesja%2049,%20Glosowanie%2028,%20Data%2023.11.2017%2011.53.21.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104630&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104559/Sesja%2049,%20Glosowanie%2029,%20Data%2023.11.2017%2011.53.59.pdf
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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 XLIX/946/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 33 im. Stanisława Ligonia  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1054/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/947/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka  

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 58  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach  wraz   

z autopoprawką.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1055/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały błędnie wpisano numer dotychczasowego Gimnazjum 

Integracyjnego, które weszło w skład Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1. 

Prawidłowy numer Gimnazjum Integracyjnego to 36. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/948/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104631&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104560/Sesja%2049,%20Glosowanie%2030,%20Data%2023.11.2017%2011.54.39.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104632&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104562/Sesja%2049,%20Glosowanie%2031,%20Data%2023.11.2017%2011.55.25.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104633&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104563/Sesja%2049,%20Glosowanie%2032,%20Data%2023.11.2017%2011.56.30.pdf
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w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1056/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/949/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy w Katowicach.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1057/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/950/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla 

Dzieci Chorych w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla Dzieci 

Chorych w Katowicach  wraz z autopoprawką.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1058/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały nie uwzględniono patrona Szkoły. Ma być wpisane -  Szkoła 

Podstawowa dla Dzieci Chorych w Katowicach im. Krystyny Bochenek. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/951/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104634&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104564/Sesja%2049,%20Glosowanie%2033,%20Data%2023.11.2017%2011.57.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104635&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104565/Sesja%2049,%20Glosowanie%2034,%20Data%2023.11.2017%2011.58.03.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104636&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104566/Sesja%2049,%20Glosowanie%2035,%20Data%2023.11.2017%2011.59.07.pdf
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w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 Specjalną w Katowicach  wraz z 

autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1059/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały błędnie wpisano numer kodu pocztowego Szkoły. Ma być 

wpisane 40-413 . 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/952/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego 

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 Specjalną w 

Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1060/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/953/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w 

Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 39 im. Jana Pawła II 

Specjalną w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1061/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/954/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104637&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104567/Sesja%2049,%20Glosowanie%2036,%20Data%2023.11.2017%2012.00.05.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104638&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104568/Sesja%2049,%20Glosowanie%2037,%20Data%2023.11.2017%2012.00.48.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104639&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104569/Sesja%2049,%20Glosowanie%2038,%20Data%2023.11.2017%2012.01.36.pdf
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Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Katowicach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 55  Specjalną w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1062/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/955/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej 

Specjalną w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1063/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/956/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Katowicach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 61 im. Polskich Kawalerów 

Maltańskich Specjalną w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1064/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/957/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 4 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach  wraz   

z  autopoprawką. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104640&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104570/Sesja%2049,%20Glosowanie%2039,%20Data%2023.11.2017%2012.02.18.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104641&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104571/Sesja%2049,%20Glosowanie%2040,%20Data%2023.11.2017%2012.03.02.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104642&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104572/Sesja%2049,%20Glosowanie%2041,%20Data%2023.11.2017%2012.03.49.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1065/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały częściowo błędnie wpisano patrona Szkoły. Ma być wpisane 

im. Jerzego Ziętka w Katowicach (bez generała) 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/958/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1066/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/959/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1067/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/960/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach  wraz   

z  autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1068/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104643&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104573/Sesja%2049,%20Glosowanie%2042,%20Data%2023.11.2017%2012.04.49.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104644&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104574/Sesja%2049,%20Glosowanie%2043,%20Data%2023.11.2017%2012.05.31.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104645&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104575/Sesja%2049,%20Glosowanie%2044,%20Data%2023.11.2017%2012.06.09.pdf
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Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały błędnie wpisano nazwę dotychczasowego Gimnazjum. Ma 

być Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej  

w Katowicach. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/961/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1069/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/962/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1070/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/963/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1071/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/964/17/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104646&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104576/Sesja%2049,%20Glosowanie%2045,%20Data%2023.11.2017%2012.07.08.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104647&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104577/Sesja%2049,%20Glosowanie%2046,%20Data%2023.11.2017%2012.07.48.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104648&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104578/Sesja%2049,%20Glosowanie%2047,%20Data%2023.11.2017%2012.08.26.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104649&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1072/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/965/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1073/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/966/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1074/17. 

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 27 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/967/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104589/Sesja%2049,%20Glosowanie%2048,%20Data%2023.11.2017%2012.09.05.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104650&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104591/Sesja%2049,%20Glosowanie%2049,%20Data%2023.11.2017%2012.09.43.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104651&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104592/Sesja%2049,%20Glosowanie%2050,%20Data%2023.11.2017%2012.10.23.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104652&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104593/Sesja%2049,%20Glosowanie%2051,%20Data%2023.11.2017%2012.11.10.pdf


 
 

 

 

 

29 

Jana III Sobieskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 

im. Jana III Sobieskiego w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1075/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/968/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1076/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/969/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 

Jana Brzechwy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 

Jana Brzechwy w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1077/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/970/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104653&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104594/Sesja%2049,%20Glosowanie%2052,%20Data%2023.11.2017%2012.11.58.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104654&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104595/Sesja%2049,%20Glosowanie%2053,%20Data%2023.11.2017%2012.12.48.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104655&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104596/Sesja%2049,%20Glosowanie%2054,%20Data%2023.11.2017%2012.13.33.pdf
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im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1078/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/971/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1079/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/972/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 60 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1080/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/973/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 61 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104656&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104597/Sesja%2049,%20Glosowanie%2055,%20Data%2023.11.2017%2012.14.18.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104657&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104598/Sesja%2049,%20Glosowanie%2056,%20Data%2023.11.2017%2012.15.08.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104658&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104599/Sesja%2049,%20Glosowanie%2057,%20Data%2023.11.2017%2012.15.55.pdf
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im. św. Barbary w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. 

św. Barbary w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1081/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/974/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 62 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 

im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 

im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1082/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/975/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 63 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1083/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/976/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 64 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 

im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 

im. Karola Miarki w Katowicach. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104659&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104600/Sesja%2049,%20Glosowanie%2058,%20Data%2023.11.2017%2012.16.42.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104660&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104601/Sesja%2049,%20Glosowanie%2059,%20Data%2023.11.2017%2012.17.32.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104661&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104602/Sesja%2049,%20Glosowanie%2060,%20Data%2023.11.2017%2012.18.18.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1084/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/977/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 65 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1085/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/978/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 66 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 

im. Tadeusza Rejtana w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1086/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/979/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 67 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 

w Katowicach. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104662&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104603/Sesja%2049,%20Glosowanie%2061,%20Data%2023.11.2017%2012.19.03.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104663&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104604/Sesja%2049,%20Glosowanie%2062,%20Data%2023.11.2017%2012.19.49.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104664&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104605/Sesja%2049,%20Glosowanie%2063,%20Data%2023.11.2017%2012.20.34.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1087/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/980/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 68 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 

im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1088/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/981/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 69 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 

im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach  wraz   

z  autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1089/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treść § 3 

projektu otrzymuje brzmienie: Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski 

Szkoły Podstawowej Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady   

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/982/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 70 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 29 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104665&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104606/Sesja%2049,%20Glosowanie%2064,%20Data%2023.11.2017%2012.21.26.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104666&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104607/Sesja%2049,%20Glosowanie%2065,%20Data%2023.11.2017%2012.22.15.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104667&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104608/Sesja%2049,%20Glosowanie%2066,%20Data%2023.11.2017%2012.23.24.pdf
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im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1090/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/983/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 71 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 31 

im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1091/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/984/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 72 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 

im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1092/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/985/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 73 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104668&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104609/Sesja%2049,%20Glosowanie%2067,%20Data%2023.11.2017%2012.24.14.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104669&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104674/Sesja%2049,%20Glosowanie%2068,%20Data%2023.11.2017%2012.25.01.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104670&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104675/Sesja%2049,%20Glosowanie%2069,%20Data%2023.11.2017%2012.25.48.pdf
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im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1093/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/986/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 74 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 36 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1094/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/987/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 75 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 

im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1095/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/988/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 76 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 

im. Józefy Kantorówny w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104671&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104676/Sesja%2049,%20Glosowanie%2070,%20Data%2023.11.2017%2012.26.34.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104764&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104677/Sesja%2049,%20Glosowanie%2071,%20Data%2023.11.2017%2012.27.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104765&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104678/Sesja%2049,%20Glosowanie%2072,%20Data%2023.11.2017%2012.28.10.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1096/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/989/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 77  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 44 

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1097/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/990/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 78 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy  

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 47 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1098/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/991/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 79 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 

im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104766&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104679/Sesja%2049,%20Glosowanie%2073,%20Data%2023.11.2017%2012.28.57.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104767&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104680/Sesja%2049,%20Glosowanie%2074,%20Data%2023.11.2017%2012.29.45.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104768&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104681/Sesja%2049,%20Glosowanie%2075,%20Data%2023.11.2017%2012.30.34.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1099/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/992/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 80 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 

im. Juliusza Ligonia w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 

im. Juliusza Ligonia w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1100/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/993/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 81 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina  

w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 51  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1101/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/994/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 82 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 

im. Stefana Żeromskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104770&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104682/Sesja%2049,%20Glosowanie%2076,%20Data%2023.11.2017%2012.31.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104771&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104683/Sesja%2049,%20Glosowanie%2077,%20Data%2023.11.2017%2012.32.11.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104772&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104684/Sesja%2049,%20Glosowanie%2078,%20Data%2023.11.2017%2012.33.01.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1102/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/995/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 83 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 

im. Jana Matejki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 59 

im. Jana Matejki w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1103/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/996/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 84 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 62 

im. Józefa Kocurka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 62 

im. Józefa Kocurka w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1104/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/997/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 85 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 65 

im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1105/17. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104773&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104685/Sesja%2049,%20Glosowanie%2079,%20Data%2023.11.2017%2012.33.49.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104774&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104686/Sesja%2049,%20Glosowanie%2080,%20Data%2023.11.2017%2012.34.36.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104775&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104687/Sesja%2049,%20Glosowanie%2081,%20Data%2023.11.2017%2012.35.21.pdf
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Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/998/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 86 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 66 

im. Janusza Korczaka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

66 im. Janusza Korczaka w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1106/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/999/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 87 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 67 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1107/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/1000/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 88 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w 

Katowicach  wraz  z  autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1108/17 wraz  z  autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104777&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104688/Sesja%2049,%20Glosowanie%2082,%20Data%2023.11.2017%2012.36.06.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104778&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104689/Sesja%2049,%20Glosowanie%2083,%20Data%2023.11.2017%2012.36.50.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104779&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104690/Sesja%2049,%20Glosowanie%2084,%20Data%2023.11.2017%2012.37.41.pdf
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Prowadząca obrady poinformowała, że z autopoprawki wynika, iż w treści 

projektu uchwały nie wpisano numeru Szkoły. Ma być wpisane dotychczasowa 

Szkoła Podstawowa Nr 1 dla Dorosłych w Katowicach 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczą Rady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XLIX/1001/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 89 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Branżowej Szkole I Stopnia Nr 12 w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1109/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/1002/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 90 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Nr 16 w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1110/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/1003/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 91 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej dla Dorosłych Nr 2 w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1111/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/1004/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104780&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104691/Sesja%2049,%20Glosowanie%2085,%20Data%2023.11.2017%2012.38.36.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104781&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104693/Sesja%2049,%20Glosowanie%2086,%20Data%2023.11.2017%2012.39.15.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104782&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104694/Sesja%2049,%20Glosowanie%2087,%20Data%2023.11.2017%2012.39.51.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104783&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104695/Sesja%2049,%20Glosowanie%2088,%20Data%2023.11.2017%2012.40.31.pdf
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Punkt 92 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1112/17. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XLIX/1005/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 93 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

polityki zdrowotnej "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Katowic w latach 2018-2020". 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1000/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, podpisała się 

pod nim grupa ponad 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do 

organów miasta Katowice. Pełnomocnikiem Komitetu inicjatywy 

uchwałodawczej został  Pan Adam Lejman-Gąska zaproszony na sesję. 

Do projektu uchwały ustosunkował się Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin 

Krupa, który w konkluzji pisma z dnia 24 października 2017r., stwierdził, że 

podjęcie ww. uchwały byłoby niezgodne z art. 48 ust. 1 oraz art. 48a ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Komisja Polityki Społecznej nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały.  

 

Pan Adam Lejman - Gąska  jako pełnomocnik Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej przedstawił  projekt uchwały. Problem niepłodności jest 

powszechnie znany. Szacuje się, iż co piąta para może mieć problem  

z płodnością. 

Przypomniał, że pierwsza próba podjęcia tego tematu miała miejsce we 

wrześniu 2016r., jednak nie zyskała ona akceptacji Pana Prezydenta.  

Nadmienił, że są miasta: Warszawa, Sosnowiec, Częstochowa, które 

dofinansowują in vitro i Wojewodowie w trybie nadzoru prawnego tego nie 

uchylili. Poprosił o przyjęcie projektu oraz aby projekt był przyjęty miasto jako 

swój ( kwestia uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104784&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104696/Sesja%2049,%20Glosowanie%2089,%20Data%2023.11.2017%2012.41.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104931/Punkt%2015%20sesji.asx
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i Taryfikacji) lub, aby miasto opracowało swój program w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady  

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

8 głosów „za”, 17 głosów sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Punkt 94 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1026/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. Wniesiono 12 uwag do projektu.  

Projekt konsultowano również na Platformie Konsultacji Społecznych  

i wniesiono do niego uwagi.  

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 XLIX/1006/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 95 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1114/17. 

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.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1007/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104932/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104786&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104698/Sesja%2049,%20Glosowanie%2091,%20Data%2023.11.2017%2012.49.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104933/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104933/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104760&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104699/Sesja%2049,%20Glosowanie%2092,%20Data%2023.11.2017%2012.50.39.pdf
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Punkt 96 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących 

na terenie miasta Katowice z erratą. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1115/17 z erratą . 

Komisje Budżetu Miasta oraz Transportu  zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.   

Prowadząca obrady wyjaśniła, że errata dostosowuje normy EURO do 

Europejskiego Standardu Emisji Spalin. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z erratą.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1008/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 97 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od środków transportowych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1116/17. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Transportu  zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1009/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 98 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy, warunków i trybu składania informacji  

i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 

oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1117/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104934/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104787&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104700/Sesja%2049,%20Glosowanie%2093,%20Data%2023.11.2017%2012.51.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104935/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104788&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104702/Sesja%2049,%20Glosowanie%2094,%20Data%2023.11.2017%2012.52.31.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104936/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104936/Punkt%2020%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1010/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 99 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1118/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1011/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 100 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1112/17. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Transportu zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie przed konsultacjami społecznymi. 

Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji 

Społecznych. Organizacje społeczne nie wniosły żadnych uwag i opinii do 

projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1012/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 101 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie  na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa  D i A Ż z tytułu 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Drzymały  

w Katowicach oraz obecnie zajmowanego przy ul. Nowy Świat   

w Katowicach. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104761&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104703/Sesja%2049,%20Glosowanie%2095,%20Data%2023.11.2017%2012.53.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104937/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104763&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104704/Sesja%2049,%20Glosowanie%2096,%20Data%2023.11.2017%2012.54.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104938/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104789&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104705/Sesja%2049,%20Glosowanie%2097,%20Data%2023.11.2017%2012.55.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104939/Punkt%2023%20sesji.asx
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Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1123/17. 

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 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1013/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 102 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J C-O, D O i W O z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Dębowej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1124/17. 

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1014/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 103 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1126/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Prowadząca obrady  poinformowała,  że  w  Dzienniku Ustaw pojawił się nowy 

publikator ustawy o finansach publicznych jako Dz. U. z 2017 r., poz. 2077. 

Procedujemy ten projekt z tą oczywistą zmianą. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1015/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104797&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104706/Sesja%2049,%20Glosowanie%2098,%20Data%2023.11.2017%2012.56.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104940/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104796&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104707/Sesja%2049,%20Glosowanie%2099,%20Data%2023.11.2017%2012.57.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104941/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104792&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104708/Sesja%2049,%20Glosowanie%20100,%20Data%2023.11.2017%2012.58.03.pdf
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Punkt 104 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1128/17. 

Prowadząca  obrady  poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.   

W Dzienniku Ustaw pojawił się nowy publikator ustawy o finansach 

publicznych jako Dz. U. z 2017 r., poz. 2077. Procedujemy ten projekt z tą 

oczywistą zmianą. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i  2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/1016/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 105 Rozpatrzenie skarg: 

Pana D  M  na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 6 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1113/17. 

Projekt 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.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1017/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 106  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Aleksander Uszok poinformował, że w grudniu ubiegłego roku 

interpelował w sprawie możliwości ograniczenia ruchu samochodów 

ciężarowych przy ul. Panewnickiej.  Dotychczas nie otrzymał odpowiedzi.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104942/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104793&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104709/Sesja%2049,%20Glosowanie%20101,%20Data%2023.11.2017%2012.59.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104943/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=104795&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104710/Sesja%2049,%20Glosowanie%20102,%20Data%2023.11.2017%2013.00.53.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104944/Punkt%2028%20sesji.asx
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Radny Józef  Zawadzki zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o 

spowodowanie zamienny większego mieszkania w zasobach KTBS-u, na 

mniejsze dla  jednej z mieszkanek Katowic.  Kolejna Pani mieszkająca w hotelu 

dla bezdomnych prosi o pomoc. Radny złożył pisma w tych sprawach.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że odniesie się do ww. pism.  

 

Radny Jerzy Forajter zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe dla Klubu 

„Naprzód Janów”. Sprawa jest znana, a chodzi o kwoty znacznie mniejsze, niż 

przeznaczane dla innego katowickiego klubu sportowego. Należy zauważyć, że 

Klub „Naprzód Janów” prowadzi bardzo aktywną politykę z zakresu szkolenia 

dzieci i młodzieży. Zawnioskował o dofinansowanie tego Klubu przy okazji 

zmian w budżecie miasta.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że spotkał się przed sesją  

z przedstawicielami wspomnianego Klubu. Dokonano pewnych ustaleń.  

W bieżącym roku nie jest to możliwe. W roku przyszłym sprawa będzie 

omawiana i miejmy nadzieję dojdzie do porozumienia.  

 

Radny Józef Zawadzki poprosił, aby „na Rozwój” dać parę złotych, żeby oni 

mogli szkolić”. Zapytał, czy Pan Prezydent przejmie ten stadion. Jednocześnie 

podziękował za przeznaczenie środków na  remont świetlicy dla dzieci przy ul. 

3 Maja, której odbiór nastąpi w dniu 12 grudnia br. o godz. 12.00. 

 

Radny Dariusz Łyczko zgłosił uwagi do procedury dot. kryteriów oceny 

wniosków przy inicjatywie lokalnej. Wniosek, który otrzyma pozytywną opinię 

Rady jednostki Pomocniczej ma dodatkowych 10 punktów. W tym kontekście 

Radny podał przykład Rady Jednostki Pomocniczej w Janowie, gdzie  

w najbliższym czasie jednostka nie będzie działać i w Giszowcu, która od 

dwóch posiedzeń nie jest w stanie się zebrać. Jest to konieczne do zdobycia 

wspomnianych wcześniej 10 punktów. Sytuacja jest zatem krzywdząca dla 

dzielnic, w których jednostki pomocnicze nie działają. Cierpią na tym 

mieszkańcy. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

Zapis, o którym wspomniał Pan Radny, ma być zachętą do tego, żeby RJP 

podejmowały tego typu działania oraz głosowały w tych miejscach, gdzie takich 

jednostek brak. Dodał, że wnioski można przygotować z wyprzedzeniem i nie 

czekać na „ostatnią minutę”.  

Radny Dariusz Łyczko zgodził się, jednak takie usprawnienia miały by  

w założeniu działać w przyszłości.  
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Radny Maciej Biskupski poparł wniosek Radnego Łyczki. Dodał jeszcze 

propozycję zapisu dotyczącego ustalania terminu granicznego do składania 

wniosków w sprawie inicjatyw lokalnych dla Rad Jednostek Pomocniczych.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

 

Punkt 107 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie zwiększenia etatów obsługi w SP Nr 21, 

2/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. M.Z. 

2.2. przyznania lokalu mieszkalnego mieszkance Katowic p. E.P. 

2.3. uszkodzenia 2 aut osobowych w dn. 28.09.2017r., w Katowicach na ul. 

Stromej. 

2.4. dokończenia budowy ścieżek rowerowych oraz niedanego festynu z dn. 

17.09.2017r. Zorganizowanego dla mieszkańców os. Brynów – okolice budynku 

ul. W. Pola 2,4,5,8 w Katowicach. 

2.5. przyznania środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 2018r., 

na realizację zadań w Miejskim Przedszkolu Nr 94 w Katowicach. 

2.6. termomodernizacji w Przedszkolu Nr 94 i Szkole Podstawowej Nr 5. 

2.7. „kina pod chmurką” organizowanego w ramach zadania z Budżetu 

Obywatelskiego Katowice 2018 #LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury. 

2.8. interwencji Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie działalności Spółki 

Gonar usytuowanej na ul. Obroki w Katowicach. 

2.9. przyznania lokalu socjalnego na rzecz osoby bezdomnej – p. K. K. 

2.10. interwencji Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie wykonania 

kompleksowego remontu sieci wodnokanalizacyjnej w rejonie ul. Obroki  

w Katowicach. 

2.11. zamiany lokalu mieszkalnego i udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. 

R T. 

2.12. przydziału na lokal mieszkalny na rzecz p.  B B-M i J M. 

2.13. przejęcia przez Miasto Katowice Żeńskiej Orkiestry Salonowej. 

2.14. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Dębowej w Katowicach. 

2.15. oczyszczenia rzeki Kłodnicy w Starej Ligocie. 

2.16. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w Katowicach. 

3/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie wykonania chodnika oraz poręczy w 

dzielnicy Dąb. 

4/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie budowy 9-ciu 

wysokokondygnacyjnych budynków mieszkalnych na osiedlu Tysiąclecia w 

Katowicach. 

5/  Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104945/Punkt%2029%20sesji.asx
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5.1. organizacji w Katowicach strefy kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 

Rosja 2018. 

5.2. wprowadzenia stref ograniczonej prędkości w Piotrowicach i Ochojcu. 

6/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS Katowice. 

6.2. skierowania do pracy dla kolejnego młodego mieszkańca naszego miasta. 

6.3. przydziału mieszkania komunalnego na rzecz p. P. G. - syna zmarłego  

w marcu br. p. E. G. 

6.4. skierowania do pracy kolejnego młodego mieszkańca Katowic p. Sz. K. 

6.5. zagospodarowania terenów po nasypie kolejowym byłej piaskowni  

i udostępnienia ich mieszkańcom osiedla Witosa w Katowicach. 

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

Osiedlowy Ośrodek Kultury. Cykl imprez plenerowych na Osiedlu Witosa wraz 

z festynem rodzinnym. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie doświetlenia przejścia dla 

pieszych przy ulicy Iłłakowiczówny 29, 

2/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

2.1. remontu ulicy Jaworowej, 

2.2. dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Szczecińskiej.  

 

Punkt 108 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Sprawy związane z analizą oświadczeń majątkowych: 

Do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły pisma: 

1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mysłowicach z dnia 25.10.2017r., 

będące analizą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich 

złożenia na mocy ustawy o samorządzie gminnym, w którym stwierdzono 

drobne nieprawidłowości nie skutkujące podjęciem działań przez Urząd 

Skarbowy. 

2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 

27.10.2017r. będące analizą oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia na mocy ustawy o samorządzie gminnym, 

w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytomiu z dnia 30.10.2017r., będące 

analizą oświadczeń  majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na 

mocy ustawy o samorządzie gminnym, w którym stwierdzono drobne 

nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym pracownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, nie skutkujące podjęciem 

działań przez Urząd Skarbowy. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104946/Punkt%2030%20sesji.asx
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4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 18.10.2017r. będące 

analizą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na 

mocy ustawy o samorządzie gminnym, w którym nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

5. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 

30.10.2017r., będące analizą oświadczenia majątkowego za rok 2016 Pani 

Marzeny Szuby – Wiceprezydenta Miasta Katowice, w którym nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

6. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w  Katowicach z dnia 

30.10.2017r., data wpływu do BRM: 03.11.2017r., będące analizą 

oświadczeń majątkowych Państwa Radnych za rok 2016, w których 

stwierdzono drobne nieprawidłowości. Odrębnymi pismami 

Przewodnicząca Rady wystąpiła do Państwa Radnych o odniesienie się do 

wskazanych nieprawidłowości i złożenie stosownych wyjaśnień. 

 

Inne komunikaty: 

 

1. Pismem z dnia 14 listopada 2017 r. - wypełniając zapisy § 3 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w 

sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna – Pan Prezydent przedłożył 

informację o podmiotach (wyznaczonych), w których ma być 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 

wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód dotyczącą 

potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych). 

Informacja została przekazana Państwu Radnym i przekazana Komisji 

Polityki Społecznej. 

2. Do wiadomości Rada Miasta otrzymała  kopię uchwały Nr 691/LIV/2017 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

apelu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia. Dokument - do 

wglądu w Biurze Rady Miasta. 

3. Pismem  z dnia 7 listopada 2017 r. Fundacja na rzecz Rozwoju oraz 

Edukacji Dzieci i Młodzieży wezwała Radę Miasta Katowice do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLVII/1123/14 z dnia 26 marca 

2014  r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta 

Katowice. Pismo zostało przekazane P.P. Radnym. 

 

Punkt 109 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/104947/Punkt%2031%20sesji.asx
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Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XLIX sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.20. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


