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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z L sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 14 grudnia 2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:20 

Numery podjętych uchwał: L/1018/17 – L/1042/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Zał. nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  

w okresie międzysesyjnym. 

Zał. nr 2  Przemówienie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie założenia do 

WPF na lata 2018-2045, projektu  budżetu  miasta  Katowice  na  rok  2018  

oraz  projektu  Programu  zadań społecznych i gospodarczych  miasta Katowice 

na rok 2018. 

Zał. nr 3 Opinia Komisji Budżetu do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2018r. oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

WPF na lata 2018-2045. 

Zał. nr 4 Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” do projektu 

budżetu miasta Katowice na 2018r. 

Zał. nr 5 Opinia Radnych z „Ruchu Autonomii Śląska” do projektu budżetu 

miasta Katowice na 2018r.. 

 
 

W L sesji wzięło udział 26 Radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski 

2/ Andrzej Zydorowicz 
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Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa Tadeusza Szurmana” (DS-

1031/17). Przeniesiony z punktu 21. 

8. Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie 

śląskim w 2016 roku” (DS-1122/17). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1119/17). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2018 rok (DS-1120/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań 

społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2018 rok” (DS-

1127/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2018 (DS-1129/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni 

Socjalnej SUPERMAXXX poprzez zrefundowanie kosztów lustracji (DS-

1131/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad 

Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, 

nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 

Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie (DS-1132/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 

Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 

Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna  

i nr 22 Podlesie (DS-1133/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki (DS-

1136/17). 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa 

w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 

gruncie (DS-1137/17). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów 

górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek"  

i KWK "Halemba Wirek", położonego w rejonie ul. Panewnickiej  

w Katowicach (DS-1138/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach (DS-

1139/17).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach 

(DS-1140/17).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa Tadeusza Szurmana” (DS-

1031/17). Wpisany jako punkt 7a/ 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - 

kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne" (DS-

1142/17).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - 

kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne" (DS-

1143/17).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-

1144/17).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 
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określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym 

rachunku (DS-1145/17).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów 

S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2018-2021"(DS-1146/17). 

26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka 

Miejskiego w Katowicach (DS-1130/17).  

26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana R  M  

z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Powstańców   (DS-1147/17).  

26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-1148/17).  

26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-

1149/17).  

26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego 

terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-

1156/17). 

26f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prezydenta 

Miasta Katowice. 

27. Rozpatrzenie skarg: 

a) Pana A  T  na działania Dyrektora i pracowników Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  

w Katowicach (DS-1134/17). 

      b) Mieszkańców ulicy Tymiankowej w Katowicach na działania Prezydenta  

           i Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu 

           Ulic i Mostów w Katowicach w zakresie nienależytego wykonywania  

           obowiązków oraz przewlekłego załatwiania sprawy wykonania remontu  

           ulicy (DS-1135/17). 

28. Zapytania radnych. 

29. Interpelacje radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 1. Otwarcie sesji.  <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady L sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Szczególnie gorąco powitała ks. bp. Mariana Niemca, który przybył na sesję  

w związku z jednym z punktów dzisiejszej sesji.  

 

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 również przedstawicieli  biur poselskich  

i senatorskiego.  

 

Podobnie obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  mieszkańców Katowic 

przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

 

Powitała Panią Renatę Hałabudę – w imieniu Komendy Miejskiej Policji  

w Katowicach,  młodszego brygadiera Pana Arkadiusza  Korzeniewskiego 

Komendanta Miejskiego Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Katowicach.  

Ponadto powitała przedstawiciela  Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w osobie Pana Andrzeja Szczygła – Naczelnika  

Wydziału  Monitoringu  Środowiska. 

 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady 

sesji są prawomocne. 

Przypomniała, że porządek obrad L sesji został Radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  L sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Tomasz 

Szpyrka i Aleksander Uszok. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Tomasza Szpyrki i Pana Aleksandra Uszoka 

zostali wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105165/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105166/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105033/Sesja%2050,%20Glosowanie%201,%20Data%2014.12.2017%2011.15.55.pdf
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Marek Chmieliński  wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XLIX sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 23 listopada 2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt protokołu z XLIX sesji pod głosowanie.  

Protokół z XLIX sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2015 r., poz. 5820 ze zm.)  jako Przewodnicząca Rady Miasta   

zawnioskowała o zmianę w  porządku obrad polegającą  na wpisaniu w nowy 

punkt 7a  - (dotychczasowy punkt 21) Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa 

Tadeusza Szurmana” (DS-1031/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2015 r., poz. 5820 ze zm.)  Prezydent Miasta Katowice zawnioskował  

o zmiany w  porządku obrad polegające  na: 

1/  dopisaniu punktu 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-1130/17). 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105167/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105034/Sesja%2050,%20Glosowanie%202,%20Data%2014.12.2017%2011.16.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105168/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105168/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105035/Sesja%2050,%20Glosowanie%203,%20Data%2014.12.2017%2011.17.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105169/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105036/Sesja%2050,%20Glosowanie%204,%20Data%2014.12.2017%2011.21.15.pdf
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu  26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana R M z tytułu 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Powstańców  (DS-1147/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-1148/17) wraz  

z autopoprawką, 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu  26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-

1149/17) wraz z autopoprawką. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego 

terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-1156/17). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaproponował  jeszcze dodatkowy 

punkt, jako punkt 26f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prezydenta 

Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105037/Sesja%2050,%20Glosowanie%205,%20Data%2014.12.2017%2011.21.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105038/Sesja%2050,%20Glosowanie%206,%20Data%2014.12.2017%2011.22.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105039/Sesja%2050,%20Glosowanie%207,%20Data%2014.12.2017%2011.22.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105040/Sesja%2050,%20Glosowanie%208,%20Data%2014.12.2017%2011.23.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105041/Sesja%2050,%20Glosowanie%209,%20Data%2014.12.2017%2011.24.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105042/Sesja%2050,%20Glosowanie%2010,%20Data%2014.12.2017%2011.24.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105170/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2017r.  

/ Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 22 listopada 2017 roku do 13 grudnia 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: 

28 listopada 2017 roku w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego KZK GOP 

(część pierwsza); 

4 grudnia  2017 roku  w uroczystościach KWK Murcki - Staszic  

z okazji Barbórki; 

7 grudnia 2017 roku wzięła udział: 

-  w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Częstochowie, 

- w posiedzeniu Komisji Konkursowej na doroczną „Nagrodę im. Józefa 

Kocurka w dziedzinie działalności społecznej”; 

oraz w Koncercie Charytatywnym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 21; 

8 grudnia 2017 roku w koncercie bożonarodzeniowym w Bazylice ojców 

Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach; 

11 grudnia 2017 roku  w spotkaniu opłatkowym Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice; 

12 grudnia 2017 roku  w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego KZK GOP 

(część druga); 

12 grudnia 2017 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter 

uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych 

w dzielnicy Giszowiec. 

 

Punkt 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa Tadeusza 

Szurmana” wraz  z  autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1031/17  wraz  z  autopoprawką. 

Nowo nazwana ulica połączy ulice: Piotrowicką ora Książęcą  

w Katowicach.   

Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym na Platformie konsultacji 

społecznych – nie wniesiono żadnych uwag. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105078
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105171/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105172/Punkt%208%20sesji.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie wraz  

z autopoprawką. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Chmieliński  odczytał biografię 

patrona nowej ulicy. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1018/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 24 glosy „za” udzieliła głosu 

obecnemu na sesji Księdzu Biskupowi Marianowi Niemcowi.  

Ksiądz Biskup Marian Niemiec przypomniał, że rok 2017r. obchodzony był  

w Województwie Śląskim jako Rok Reformacji. Dzięki współpracy z miastem 

Katowice, poprzez koncerty, konferencje, banery, wystawy, Katowice były 

pełne reformacji. 2 czerwca br. przy Kościele Ewangelickim, od strony  

ul. Warszawskiej odsłonięto płytę pamiątkową z nazwiskami znanych  

i wybitnych ewangelików, którzy tworzyli historię miasta, wnosili swój wkład  

w jego rozwój. Na tablicy znalazło się nazwisko Biskupa Tadeusza Szurmana, 

który mimo, że z urodzenia nie był katowiczaninem, to przez ponad dwadzieścia 

lat, jako wielki społecznik, wrażliwy na sprawy zwykłych ludzi, wybitny 

myśliciel i poeta, wspaniały kaznodzieja kontynuował to, co rozpoczęli ojcowie 

założyciele miasta: Tiele-Winckler, Grundmann, Holtze.  

Z wizjonerską pasja starał się, w zakresie swoich możliwości, by Katowice 

dobrze się rozwijały jako centrum Górnego Śląska, nie tylko w sferze 

materialnej, ale przede wszystkim w sferze ducha i kultury. Z wielką troską dbał 

o najstarszy obiekt sakralny, czyli Kościół Zmartwychwstania Pańskiego. 

Biskup Tadeusz  Szurman był człowiekiem, który jednoczył. W imieniu 

Diecezji Katowickiej, której Biskup Szurman był przez dwadzieścia lat 

zwierzchnikiem oraz w imieniu Parafii Ewangelickiej w Katowicach za tę 

dzisiejszą uchwałę Rady Miasta Katowice Ksiądz Biskup Marian Niemiec 

serdecznie podziękował.  

Ojcowie założyciele miasta starając się o prawa miejskie dla Katowic wiedzieli, 

że mieszkańcom trzeba zabezpieczyć nie tylko pracę, mieszkanie, ale i opiekę 

duchową. Dlatego zależało im na tym aby blisko centrum wybudowane zostały 

kościoły. Tak powstał Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego  

i Rzymskokatolicki Kościół Mariacki. Dla Katowic jest to taka „strefa ducha”. 

Obok niej mamy „strefę nauki”, z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem 

Ekonomicznym. Niedaleko zlokalizowano także  nową  „strefę kultury”. Te trzy 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105083&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105043/Sesja%2050,%20Glosowanie%2011,%20Data%2014.12.2017%2011.38.38.pdf
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strefy potrzebują się nawzajem, współdziałają i oddziaływują na siebie. 

Duchowość, nauka i kultura zapewniają niematerialny rozwój miasta, a wiemy, 

że sama materia nie wystarcza.  

Ksiądz Biskup podziękował za wsparcie miasta m.in.  w remoncie zabytkowych 

organów o szczególnym, bo romantycznym brzmieniu, znajdujących się  

w katowickim Kościele Ewangelickim. Zakończenie prac będzie pięknym 

prezentem na przyszłoroczną 160 rocznicę powstania tego Kościoła.   

Na koniec Ksiądz Biskup życzył wszystkim obfitego Bożego błogosławieństwa.  

Radnym życzył w przyszłym roku również wizji dalszego rozwoju Katowic oraz 

siły i samozaparcia w jej realizacji.  
 

Punkt  8  Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska  

w województwie śląskim w 2016 roku”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że raport był dostępny na stronie BIP 

jako druk sesyjny nr DS-1122/17. 

 

Pan Andrzej Szczygieł Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska  

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  przedstawił raport.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał czy są plany związane ze zwiększeniem 

punktów pomiarowych. Poprawiają one, nie tyle stan środowiska w mieście, co 

stan świadomości mieszkańców i w ten sposób wpływają na właściwe ich 

zachowania. Radny zwrócił także uwagę na kwestię równomiernego rozłożenia 

takich  punktów w miastach aglomeracji.  

Pan Andrzej Szczygieł Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska  

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że na terenie 

Województwa Śląskiego znajdują się już 44 punkty do pomiaru, co jest ilością 

dużo większą, niż wymagają tego przepisy prawa. WIOŚ posiada dane  

z każdego miasta. Nie ma więc potrzeby aby zwiększać ich ilość. Ogólna 

informacja sporządzana jest obszarowo, a nie punktowo.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację - raport nt. 

„Stanu środowiska w województwie śląskim w 2016 roku”. 

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Marcina Krupy, o godz. 12.20 ogłoszono 

przerwę w obradach. 

O godz. 12.50 wznowiono obrady.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105173/Punkt%209%20sesji.asx
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Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w rozpatrywanym  punkcie 

tradycyjnie odbędzie się debata budżetowa. Punkty 9-11 zgodnie z przyjętą  

w tym zakresie praktyką  były omawiane łącznie, gdyż wiązały się ściśle  

z uchwaleniem budżetu miasta na 2018r.  

Na początku debaty budżetowej przedstawione zostały niezbędne do niej 

dokumenty. 

 

Prezydent  Marcin  Krupa  przedstawił  założenia do WPF na lata 2018-2045, 

projekt  budżetu  miasta  Katowice  na  rok  2018  oraz  projekt  Programu  

zadań społecznych i gospodarczych  miasta Katowice na rok 2018.  

/Przemówienie Pana Prezydenta – zał. nr 2/ 

 

Prowadząca obrady odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 12 grudnia 2017r.: 

- Nr 4200/III/250/2017 o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice  

projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, 

- Nr 4200/III/251/2017  o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 

290.943.520 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta 

Katowice,  

- Nr 4200/III/252/2017 o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-

2045.  

Prowadząca przypomniała jeszcze, że opinie RIO opublikowane były  

w Biuletynie Informacji Publicznej i w E-sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Pan Jerzy Forajter przedstawił 

opinię  Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 

2018r. oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2045.  

/Opinia Komisji Budżetu – zał. nr 3 /  

 

Przedstawiciele  poszczególnych Klubów Radnych przedstawili opinie do 

budżetu miasta Katowice na 2018r.: 

 

1/ Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Klubu Radnych „Forum  

Samorządowe i Marcin Krupa”.  

 

/ Opinia Klubu „FSiMK” – zał. nr 4 / 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105174/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105119
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105120
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105121
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2/ Pan Witold Witkowicz Przewodniczący Klubu „Platforma 

Obywatelska”. 

Stwierdził, że  „nie jest żadnym zaskoczeniem, iż budżet miasta Katowice na 

2018r. po raz kolejny bije rekordy. Rekord  po  stronie  dochodów w skali 

makro wynika z dobrej sytuacji gospodarczej będącej wypadkową korzystnej 

koniunktury światowej. Natomiast rekord po stronie wydatków spowodowany 

jest oczywiście nadchodzącymi wyborami, które są czynnikiem decydującym  

o skierowaniu większych środków do katowickich dzielnic. Szkoda, że tak 

długo trzeba było czekać na tę zmianę w podejściu władz miasta. Niemniej 

jednak jest to dobra tendencja i mam nadzieję, że zostanie ona podtrzymana  

w przyszłych budżetach. Pewne rzeczy jednak się nie zmieniają. Nieważne jak 

dobre mamy wskaźniki budżetowe, podejście  władz  Katowic do szeroko 

pojętej polityki społecznej pozostaje dalej niezwykle oszczędne. W szybko 

starzejącym się społeczeństwie, zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze 

nieustannie będzie rosło. Utrzymywanie tak niskich stawek za świadczenia, 

jakie proponuje miasto powoduje odpływ doświadczonych pracowników,  

a w konsekwencji znaczące obniżenie jakości usług. Również dofinansowanie 

dla organizacji pozarządowych na określone zadania, często nie wystarcza na 

ich porządne wykonanie. Mam wrażenie, że polityka społeczna jest „kulą u 

nogi” władz miasta. Gdyby się udało najchętniej zlecono by to w całości na 

zewnątrz i zrezygnowano z jej prowadzenia.  Nie można przy tej okazji 

przemilczeć kwestii niskich pensji  pracowników sektora polityki społecznej,  

jak również pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, stołówek, czy wielu, 

wielu innych. Patrząc na niektóre kwoty i mając w pamięci, jak lekko wydajemy 

pieniądze na często wątpliwą promocję, można dojść do wniosku, że  miasto 

Katowice jest nastawionym na zysk kapitalistą, a nie dbającym o ludzi 

pracodawcą. Z rzeczy, z którymi miasto Katowice  ewidentnie sobie nie radzi 

nie sposób nie wymienić  walki ze zjawiskiem niskiej emisji. Jest to problem, 

który urzędników, niestety przerasta, więc do jego zwalczania się nie 

przykładają. Na to zadanie powinny być skierowane i wydane z sensem 

znaczące kwoty. O dziwo, miasto  podobne kwoty woli skierować na 

organizację szczytu COP24. Mam nadzieje, że podczas tej konferencji 

uświadomimy sobie prawdziwą skalę zagrożenia i władze miasta poważnie 

zabiorą się do pracy. Tradycyjnie  brakuje w budżecie poważnego 

potraktowania problemu zabezpieczenia naszego dziedzictwa przemysłowego, 

środków na sport dzieci i młodzieży, czy pieniędzy dla Rad Jednostek 

Pomocniczych.  W tych sprawach podejście władz miasta, w mojej ocenie, jest 

błędne.  

Przechodząc do pozytywów budżetu miasta Katowice na 2018r. pragnę 

zauważyć, że w zeszłym roku podkreślałem mozolne tempo realizacji 

najważniejszych  inwestycji  miejskich, takich  jak:  tramwaj na południe, 
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baseny miejskie, czy centra przesiadkowe.  Bardzo  kibicuję  tym inwestycjom, 

zresztą są one odpowiedzią na postulaty wielu środowisk w tym mieście, 

również  partii, którą reprezentuję. Liczę na to, ze kiedyś doczekamy się ich 

realizacji. Mam nadzieję, ze będzie to rychło. Mam również nadzieję, że duże 

inwestycje drogowe na południu naszego miasta zostaną sprawniej 

przeprowadzone, niż te, o których przed chwilą wspomniałem. Przecież nikomu 

nie trzeba uświadamiać, że potencjalne utrudnienia dla mieszkańców przy 

realizacji tych inwestycji mogą być ogromne. Kolejnym pozytywnym 

działaniem, które pragnę podkreślić jest skierowanie większych środków na 

politykę mieszkaniową i  remonty mieszkań komunalnych.  Oby ta tendencja 

została utrzymana. Należy również  pochwalić wzrost wydatków na 

funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, co stanowi chlubny wyjątek w po 

macoszemu traktowanej  polityce społecznej. Wiele lat zajęła władzom Katowic 

realizacja postulatu zwiększenia dostępnych miejsc w tej placówce. Należy 

jednak cieszyć się, że wreszcie został on spełniony. Zauważalny jest wzrost 

inwestycji w remonty placówek oświatowych. Chciałbym przy tej okazji 

zwrócić uwagę  na niejasne kryteria podziału  pieniędzy w katowickiej oświacie. 

Są placówki, które nie mogą doczekać się niezbędnych remontów,  

a są placówki, często tego samego szczebla, które powiedzmy, dzięki większej 

sile przebicia nie narzekają na brak inwestycji. Wprowadzenie przejrzystego 

systemu pieniędzy opartego na obiektywnych kryteriach z pewnością 

uzdrowiłoby sytuację  w tej dziedzinie.  

Podsumowując, budżet miasta Katowice  na rok 2018  jest, jak zwykle 

doskonale przygotowany pod względem formalno-prawnym. Również pod 

względem wysokości dochodów i  wydatków można ten dokument oceniać 

tylko pozytywnie.  Należy jednak pamiętać o wielu jego negatywnych aspektach 

i problemach, których nie rozwiązuje administracja. 

Mając te fakty na uwadze, Klub Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta 

Katowice   w  głosowaniach  projektów  uchwał budżetowych postanawia 

wstrzymać się od głosu”.  

 

3/ Pan Piotr Pietrasz Przewodniczący Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” 

stwierdził, że „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, będący w koalicji 

wyborczej z Klubem „Forum  Samorządowym i Marcin Krupa”  konsekwentnie 

będzie wspierał  realizowane  rozwiązania  oraz  przedłożony projekt budżetu. 

Budżet jest przygotowany profesjonalnie, realistycznie i prospołecznie. 

Zwiększenie inwestycji jest odzwierciedleniem koniunktury gospodarczej, 

będącej wynikiem w dużym stopniu  zmiany rządowej,  która  nastąpiła  dwa 

lata temu. Może  być  inna  polityka  gospodarcza  i przekładać się może 

również na dobre funkcjonowanie samorządów, na przykładzie Katowic  

oraz  realizowania wielu interesujących postulatów. Jak wiemy są tu bardzo 
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pozytywne wydatki na cele społeczne,  jak  trzy  hale z basenami... Dla nas 

bardzo ważne jest to, że z obietnic Pana Prezydenta będzie Centrum Nauki  

w Hali Parkowej, czyli przywrócona jej pierwotna funkcja, jaką pełniła 

wcześniej. Bardzo nas to cieszy. Widać również budownictwo mieszkań  

i z programu „Mieszkanie+” i z programu realizowanego przez miasto.  

Te wszystkie zmiany są bardzo pozytywne.  

Jeśli chodzi o politykę społeczną, doceniamy politykę Pana Prezydenta  

o zatrzymaniu w mieście  Szpitala Miejskiego w Murckach i w przyszłości 

przygotowanie go do sieci szpitali  jako  dobrej  i  profesjonalnej placówki, 

która będzie dobrze służyć mieszkańcom Katowic. Cieszy nas bardzo wzrost 

inwestycji w placówkach oświatowych, postulowany w naszych wnioskach 

budżetowych w roku ubiegłym. Generalnie sądzimy, że w wielu aspektach  

w budżecie widać pozytywne cechy „dobrej zmiany” po pierwsze  i  po drugie 

profesjonalizm i doświadczenie pracowników Urzędu Miasta Katowice. 

Również ważnym wydarzeniem będzie szczyt klimatyczny, nie tylko eventem 

medialnym, ale korzystnym pod każdym względem dla Katowic. Cieszy 

powierzenie tej sprawy Katowicom. Sądzimy,  że bardzo dobrze wykorzystamy 

fakt odbycia tego szczytu właśnie u nas.   

Reasumując, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za 

przyjęciem przedłożonego projektu budżetu miasta Katowice na rok 2018”.  

 

Radny Aleksander Uszok  w imieniu Radnych z „Ruchu Autonomii Śląska” 

przedstawił  opinię  do  budżetu  miasta Katowice na 2018r.  

/Opinia Radnych z „Ruchu Autonomii Śląska” – zał. nr 5/ 

 

Radny Jacek Piwowarczuk  stwierdził, że „głosujemy budżet, a w budżecie 

jest pozycja: Transport,  a w nim składka do KZK GOP. Komunikacyjny  

Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na dzień 

dzisiejszy nie ma uchwalonego budżetu, to raz, a dwa, nie korzystamy  

z pieniędzy, które wydaliśmy. Wydaliśmy 150 mln zł na ŚKUP, rozliczenie  

z KZK GOP, moim zdaniem - subiektywnym, powinno być poprzez Kartę 

ŚKUP i ta składka, która jest teraz uwzględniona, jest mocno zawyżona”. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że „sytuacja odnośnie KZK GOP, 

konkretnie organizacji transportu na obszarze całej Metropolii jest dość 

skomplikowana. Od wielu lat wprowadzaliśmy kartę ŚKUP, która ma być 

miernikiem wykorzystania poszczególnych linii transportowych  naszego 

miasta,  a co za tym idzie ich rentowności.  Taka decyzja została podjęta,  że od 

roku 2018 będziemy się rozliczali już tylko według Karty ŚKUP. Wzór tego 

rozliczenia jest bardzo skomplikowany. Był on oparty na domniemaniu 

statystycznym dotyczącym  rentowności poszczególnych  linii. Dwa razy w roku 

przeprowadzano takie badania  na wybranych liniach  i na ich podstawie 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105122
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ustalano  kwestię  rentowności.  Niestety w ramach KZK GOP ustalono, że 

wiele gmin musiało by bardzo dużo dopłacić do transportu publicznego,  podjęto  

decyzję, żeby nie przechodzić „drastycznie, tylko stopniowo”, stąd rozliczenie  

w KZK GOP w przyszłym roku  będzie realizowane na podstawie starych 

obliczeń  statystycznych,  w połowie z roku 2015  i w drugiej  połowie na 

podstawie  Karty ŚKUP.  W założeniu, w roku 2019  będziemy opierali się na  

o wiele bardziej dokładnej, choć nie pozbawionej błędów statystyce, pozyskanej  

z  Karty  ŚKUP.  Musimy  więc zarezerwować taką kwotę, która jest 

przewidywanym  wydatkiem  w roku 2018  na transport zbiorowy. Ta kwota, 

prawdopodobnie  ulegnie zmianie w ciągu roku, przy czym nie wiemy do końca 

czy „w górę, czy w dół”.  To pokaże dopiero realizacja budżetu KZK GOP  

z roku 2017 i związane z tym rozliczenie.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisje branżowe zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 oraz, że  Radni otrzymali 

projekt uchwały jako druk sesyjny DS-1119/17. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”., 2 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr L/1019/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2018 rok wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1120/17) wraz z autopoprawką. 

Komisje branżowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie  

  

Prezydent Marcin Krupa przedstawił autopoprawkę.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”., 2 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr L/1020/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105084&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105044/Sesja%2050,%20Glosowanie%2013,%20Data%2014.12.2017%2013.56.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105175/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105085&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105045/Sesja%2050,%20Glosowanie%2014,%20Data%2014.12.2017%2013.58.14.pdf
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt  uchwały 

jako druk sesyjny DS-1127. Wcześniej P.P. Radni  otrzymali projekt Programu 

Zadań Społecznych i Gospodarczych wraz z erratą. 

Komisje branżowe zaopiniowały  projekt programu oraz projekt uchwały 

pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”., 2 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr L/1021/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady złożyła Panu Prezydentowi gratulacje z powodu 

uchwalenia budżetu miasta na 2018r.  

Prezydent Marcin Krupa podziękował wszystkim, którzy ten budżet 

przygotowali i tym którzy go uchwalili.  

 

Punkt    12    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2018. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1129/17). 

Wszystkie Komisje stałe ustaliły plany pracy na 2018r.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1022/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia 

Spółdzielni Socjalnej SUPERMAXXX poprzez zrefundowanie kosztów 

lustracji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1131/17). 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105176/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105176/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105086&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105046/Sesja%2050,%20Glosowanie%2015,%20Data%2014.12.2017%2013.59.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105177/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105177/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105087&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105047/Sesja%2050,%20Glosowanie%2016,%20Data%2014.12.2017%2014.01.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105178/Punkt%2015%20sesji.asx
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Komisje Budżetu Miasta oraz Polityki Społecznej 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 L/1023/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle 

Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 

Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1132/17). 

Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  

Wybory odbędą się w dniu 13 maja 2018r.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1024/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek 

Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 

Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 

Kostuchna i nr 22 Podlesie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1133/17). 

Komisja  Organizacyjna  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  

Diety ustalono na tym samym poziomie co w przypadku innych 

przeprowadzonych  wyborów w tej kadencji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1025/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105088&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105048/Sesja%2050,%20Glosowanie%2017,%20Data%2014.12.2017%2014.02.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105179/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105089&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105049/Sesja%2050,%20Glosowanie%2018,%20Data%2014.12.2017%2014.03.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105180/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105090&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105050/Sesja%2050,%20Glosowanie%2019,%20Data%2014.12.2017%2014.04.22.pdf
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1136/17). 

Komisja  Rozwoju 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 L/1026/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów  

w gruncie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1137/17). 

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 L/1027/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty 

terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek"  

i KWK "Halemba Wirek", położonego w rejonie ul. Panewnickiej  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS- 1138/17). 

Komisja  Rozwoju 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 L/1028/17/ 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105181/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105057&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105051/Sesja%2050,%20Glosowanie%2020,%20Data%2014.12.2017%2014.05.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105182/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105108&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105052/Sesja%2050,%20Glosowanie%2021,%20Data%2014.12.2017%2014.06.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105183/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105091&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1139/17. Komisja Rozwoju Miasta opiniowała projekt 

uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 

 

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice  rozstrzygnęła  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu i nieuwzględnionych 

przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

 

Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i  Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały oraz 22 nieuwzględnione  

w całości i w części uwagi. 

 

1głosowanie 

uwaga nr 1 

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji,  

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 3 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

2 głosowanie 

uwaga nr 2 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 3 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

3 głosowanie 

uwaga nr 3.1 
Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący 

się”.  

 

4 głosowanie 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105055/Sesja%2050,%20Glosowanie%2022,%20Data%2014.12.2017%2014.06.53.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105184/Punkt%2021%20sesji.asx
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uwaga nr 3.2 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący 

się”.  

 

5 głosowanie 

uwaga nr 3.3 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący 

się”.  

 

6 głosowanie  

uwaga nr 3.4 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

7 głosowanie  

uwaga nr 3.5 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 18 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

8 głosowanie 

uwaga nr 3.6 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

9 głosowanie 

Uwaga 3.7 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

10 głosowanie 

uwaga nr 3.8 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  
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11 głosowanie 

uwaga nr 3.9 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

12 głosowanie 

uwaga nr 3.10 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

13 głosowanie 

uwaga nr 3.11 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

14 głosowanie 

uwaga nr 3.12 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

15 głosowanie 

uwaga nr 3.13 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

16 głosowanie 

uwaga nr 3.14  

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 21 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

17 głosowanie 

uwaga nr 3.15 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 3 głosy 

„wstrzymujące się”.  
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18 głosowanie 

uwaga nr 3.16 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 20 głosy „za”, brak głosów sprzeciwu i 2 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 

19 głosowanie 

uwaga nr 3.17 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 22 głosy „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

20 głosowanie 

uwaga nr 3.18 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 22 głosy „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

 

21 głosowanie 

uwaga nr 3.19 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 24 głosy „za”, brak głosów sprzeciwu i brak głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

22 głosowanie 

uwaga nr 3.20 

Rada Miasta rozpatrzyła  uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta  

w wyniku głosowania: 23 głosy „za”, brak głosów sprzeciwu i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania wszystkich uwag) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie cały projekt uchwały. 

  

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr L/1029/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105056/Sesja%2050,%20Glosowanie%2023,%20Data%2014.12.2017%2014.10.54.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105092&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105058/Sesja%2050,%20Glosowanie%2045,%20Data%2014.12.2017%2014.29.53.pdf
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 1140/17). 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1030/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa Tadeusza 

Szurmana” (DS-1031/17). Wpisany i rozpatrzony  jako punkt 7a/ <zapis AV> 

 

O godz. 14.30, na wniosek Radnego Macieja Biskupskiego  ogłoszono przerwę  

w obradach.  

O godz.  14.45  wznowiono obrady.  

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych  

z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - 

budynki wielorodzinne". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 1142/17). 

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska   zaopiniowały  

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 L/1031/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105185/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105093&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105059/Sesja%2050,%20Glosowanie%2046,%20Data%2014.12.2017%2014.31.05.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105186/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105187/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105094&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105060/Sesja%2050,%20Glosowanie%2047,%20Data%2014.12.2017%2014.45.10.pdf
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dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych  

z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - 

budynki jednorodzinne". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 1143/17). 

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały  

projekt  uchwały  pozytywnie  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1032/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 1144/17). 

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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1033/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym 

rachunku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS- 1145/17). 

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 L/1034/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105188/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105095&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105061/Sesja%2050,%20Glosowanie%2048,%20Data%2014.12.2017%2014.46.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105189/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105096&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105062/Sesja%2050,%20Glosowanie%2049,%20Data%2014.12.2017%2014.46.43.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105190/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105097&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105063/Sesja%2050,%20Glosowanie%2050,%20Data%2014.12.2017%2014.47.26.pdf
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na 

terenie Miasta Katowice na lata 2018-2021".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1146/17. 

Komisja  Infrastruktury  i  Środowiska  zaopiniowała  projekt  uchwały  

pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1035/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Żłobka Miejskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1130/17. 

Komisja  Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.  

Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym na Platformie konsultacji 

społecznych – nie wniesiono żadnych uwag. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1036/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana R M z tytułu uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Powstańców. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1147/17. 

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105191/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105098&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105064/Sesja%2050,%20Glosowanie%2051,%20Data%2014.12.2017%2014.48.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105192/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105099&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105065/Sesja%2050,%20Glosowanie%2052,%20Data%2014.12.2017%2014.49.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105193/Punkt%2031%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1037/17/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1148/17 wraz z autopoprawką.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  

  

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1038/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035  

wraz  z  autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1149/17 wraz  z  autopoprawką.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1039/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105106&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105066/Sesja%2050,%20Glosowanie%2053,%20Data%2014.12.2017%2014.50.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105194/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105100&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105067/Sesja%2050,%20Glosowanie%2054,%20Data%2014.12.2017%2014.53.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105195/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105101&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105068/Sesja%2050,%20Glosowanie%2055,%20Data%2014.12.2017%2014.55.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105196/Punkt%2034%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1156/17.  

Komisja  Budżetu Miasta  nie zaopiniowała  projekt  uchwały gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1040/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 26f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prezydenta 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

Projekt uchwały zawiera błąd, niewłaściwie oznaczona  została strona skargowa.  

 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że „wczoraj o godz. 16.00 wszyscy 

wiemy co się stało. Dokonało się dość skandaliczne rozstrzygniecie Wojewody 

Śląskiego i bezprecedensowe potraktowanie katowickiego samorządu, a przez to 

mieszkańców naszego miasta. Jest to kolejnym przykładem jak obecna władza 

traktuje procesy demokratyczne. Skoro zatem skarga, która miała - powiedzmy- 

uratować sytuację zawiera błąd i zostanie ściągnięta, to zapytuję Pana 

Prezydenta czy zamierza Pan podjąć inne działania w tej sprawie, np. zwołać 

nadzwyczajną sesję, bądź rozważyć złożenie nadzwyczajnego projektu uchwały, 

który nie pozwoli na upolitycznienie tego wyjątkowego, najbardziej 

reprezentacyjnego chyba placu w Katowicach”. 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa stwierdził, „że też został 

zaskoczony tę decyzja. Dopiero dzisiaj o 10.00 otrzymałem dokumenty tego 

dotyczące. Przygotowałem odpowiednią skargę. Okazuje się, że jest ona źle 

przygotowana. Nie jestem stroną w postepowaniu i tu sprawa należy do 

Państwa, czyli Rady Miasta”.  

 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta większością głosów, przy 18 głosach 

„za”, 5 głosach sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie skarg: 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105102&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105069/Sesja%2050,%20Glosowanie%2056,%20Data%2014.12.2017%2014.58.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105197/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105070/Sesja%2050,%20Glosowanie%2057,%20Data%2014.12.2017%2015.01.15.pdf
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a/  Pana A T na działania Dyrektora i pracowników Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS- 1134/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr L/1041/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

b/ Mieszkańców ulicy Tymiankowej w Katowicach na działania Prezydenta 

i Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu 

Ulic i Mostów w Katowicach w zakresie nienależytego wykonywania 

obowiązków oraz przewlekłego załatwiania sprawy wykonania remontu 

ulicy. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS- 1135/17. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr L/1042/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Józef  Zawadzki zwrócił się z prośbą o remont okien w Szkole 

Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3 w Katowicach.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105198/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105105&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105071/Sesja%2050,%20Glosowanie%2058,%20Data%2014.12.2017%2015.03.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105199/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105104&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105072/Sesja%2050,%20Glosowanie%2059,%20Data%2014.12.2017%2015.05.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105200/Punkt%2038%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że znana jest mu ta sprawa. Odbyła się 

wizja lokalna. „Będziemy działali w tym zakresie”. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o obiekt C4 na Rynku. Jak zakończyły się 

postępowania przetargowe. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że jesteśmy już po zakończeniu 

postepowania przetargowego. Został wyłoniony najemca. Kończą się 

formalności zmierzające do podpisania umowy. Najemca, ajent dokona tam 

następnie prac adaptacyjnych, co zapewne potrwa kilka miesięcy.  

 

Radna Barbara Wnęk zwróciła uwagę na problem „wybijającej kanalizacji” 

przy ul. Obroki w Katowicach. Jest to sprawa bardzo pilna i niezmiernie 

utrudnia życie mieszkańcom tego terenu.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że były plany związane z wybudowaniem 

przepompowni. Nie zgodziła się jednak na to Wspólnota Mieszkaniowa, na 

której to działce miała powstać planowana  przepompownia. W innym miejscu 

taka inwestycja mijała się to z celem. Miasto ponownie przyjrzy się tej sprawie, 

ale dopóki nie znamy planów zagospodarowania terenu po Kopalni Kleofas, 

trudno planować budowę kanalizacji, która w przyszłości np. nie obsłuży 

zaplanowanych na tym obszarze inwestycji.   

 

Radny Piotr Pietrasz  zapytał o stan prac nad realizacją  planowanego  

Centrum Nauki w Hali Parkowej w Katowicach. Kiedy obiekt ten powstanie. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

 

Radny Józef  Zawadzki poinformował, że problem  kanalizacji z ul. Obroków 

składał  już w  postaci  pism z prośbą o pilną interwencję.  

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o dalsze losy ogrodzonego terenu, po 

dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Kozielskiej. Jakie są plany co do 

zagospodarowania tego terenu.  

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że teren jest prywatny, ale 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
 

Punkt 29 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. umożliwienia bezpłatnego korzystania z lodowiska Hali Widowiskowo-

Sportowej „Spodek”; 

1.2. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz mieszkanki Katowic p. A.W. 

1.3. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz mieszkanki Katowic p. R.T. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105201/Punkt%2039%20sesji.asx
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2/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie bezpłatnych przejazdów 

komunikacją publiczną dla wielodzietnych rodzin. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1.  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Dębowej w Katowicach, 

3.2.  wycinki topoli rosnących przy ul. Mikołowskiej 102-116 w Katowicach, 

3.3. naprawy ulic: Piękna, Ligocka, Gallusa, W. Pola i Mikołowska  

w Katowicach, 

3.4. uporządkowania terenu przyległego do boiska sportowego XV Liceum 

Ogólnokształcącego w Katowicach, 

3.5. interwencji Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie kompleksowego 

remontu sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Obroki w Katowicach. 

4/ Radnego Tomasza Maśnica w sprawie: 

4.1. pilnego remontu ul. Tadeusza Zarańskiego, 

4.2. ul. Grunwaldzkiej „A” -  2, 4, 6, 8 w Ligocie. 

5/ Radnego Marka Nowary w sprawie zmiany patrona katowickiego Ronda. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. budowy Wodnego Placu zabaw na Osiedlu Witosa w Katowicach, 

6.2. wykonania kompleksowej modernizacji sieci kanalizacyjnej w obrębie 

nieruchomości usytuowanych w rejonie ul. Obroki 82, 84, 86, 90, 90abc, 97, 99, 

101, 103 w Katowicach, 

6.3. oświetlenia Kościoła – Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Katowice – 

Załęże. 

7/ Radnego Tomasza  Maśnicy w sprawie wyjaśnienia udziału Pani Ewy 

Domagały w projekcie unijnym „Kapitał Ludzki”. 

 

Na dzisiejszą sesję nie wpłynęły żadne  interpelacje. 

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1/ w dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w Parafii św. Ludwika Króla  

i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach odbędzie się tradycyjny dzień skupienia 

dla P.P. Radnych połączony ze spotkaniem opłatkowym. 

2/ P.P. Radnym został dostarczony terminarz komisji stałych i sesji Rady Miasta 

Katowice na 2018r. Sesje będą się odbywały w czwartki o godz. 11.00 

Terminarz zostanie Radnym  przekazany drogą elektroniczną.  

3/ Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. - wypełniając zapisy § 4 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21  sierpnia  2017 r. w sprawie 

wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na 

cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy– 

Pan Prezydent przedłożył informację o podmiotach (wyznaczonych), w których 
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mogą podjąć zatrudnienie skazani skierowani przez służby więzienne. 

Informacja została przekazana Państwu Radnym i  Komisji Polityki Społecznej. 

3/ W dniu 13.12.2017r. ukazało się zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego, 

które dokonuje zmiany nazwy „Placu Wilhelma Szewczyka” na „Plac Marii  

i Lecha Kaczyńskich”.  

 

Prezydent Marcin Krupa zaprosił Radnych, po zakończeniu sesji na 

tradycyjny świąteczny opłatek w sali 315.  

 

Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim obecnym na sesji życzenia 

świąteczne. 

 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

L sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 15.20. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  
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