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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LII  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 25 stycznia 2018r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13.35 

Numery podjętych uchwał: LII/1043/18 do LII/1071/18 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Zał. nr 1 – Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. 

Zał. nr 2 Przemówienie Pana Patryka Białasa. 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny – Arkadiusz Godlewski  
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

8. Informacja z pracy Rady Seniorów w Katowicach za 2017 rok.  Skreślony.  

9. Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych dot. zasad  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice (DS-1178/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Rady Miasta Katowice za 2017r. oraz sprawozdania  

z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2017r.(DS-1157/17). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do 

stowarzyszenia ICLEI - Local Governments for Sustainability (DS-1153/17). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych  

z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 (DS-1154/17). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020" (DS-1155/17). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Rynek na rzecz 

Województwa Śląskiego (DS-1159/17). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  

w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 

w Katowicach nieruchomości przy ul. Damrota i ul. Wojewódzkiej (DS-

1160/17). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Francuskiej (dz.nr 8/105) 

na rzecz Archidiecezji Katowickiej (DS-1161/17). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 

(DS-1162/17). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

miasta Katowice (DS-1141/17). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu 

wspierania rodziny na lata 2018-2020" (DS-1164/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2018r. (DS-1165/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji na terenie miasta 

Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 

roku (DS-1166/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w 

sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (DS-1167/18). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w 

Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących (DS-1168/18). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z 

siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. 

Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice (DS-1169/18). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 3 lokali użytkowych – garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub 

oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1172/18). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Katowice (DS-1173/18). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (DS-1174/18). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1175/18). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 

Janów-Nikiszowiec (DS-1176/18). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 

Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-

1177/18). 
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od żądania zwrotu  zwaloryzowanej  bonifikaty  udzielonej  przy  sprzedaży  

lokalu  mieszkalnego  nr  położonego  w  budynku  przy  ul. Piastowskiej   

w  Katowicach (DS-1179/18). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 

2018 rok (DS-1180/18). 

33. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1181/18).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 

Katowice (DS-1182/18). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta 

Katowice (DS.-1183/18). 

35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej 

składu osobowego (DS-1184/18).  

36. Rozpatrzenie skarg: 

a) Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania 

pracowników Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny 

Bochenek (DS-1170/18). 

b) Pana   D  R  na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15  

w Katowicach (DS-1171/18). 

37. Zapytania radnych. 

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LII sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Powitała także  Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Pana Sekretarza  

i Panią Skarbnik. 

Prowadząca obrady powitała pracowników Urzędu Miasta Katowice, jednostek 

organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów.  

Powitała przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego.  

Przewodnicząca Rady powitała także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105556/Punkt%201%20sesji.asx
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Serdecznie powitała także Pana Pawła Barskiego  Komendanta  Miejskiego 

Policji w Katowicach oraz Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży  Pożarnej  w  Katowicach. 

 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LII sesji został radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  LII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Bartosz 

Wydra  i  Józef  Zawadzki.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Bartosza Wydry i Pana Józefa Zawadzkiego 

zostali wybrani większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pani  Krystyna Panek  wyraziła  na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z L sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  14 grudnia  2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Katowice z dnia  14 

grudnia  2017r.  

Protokół z L sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105557/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%201,%20Data%2025.01.2018%2011.08.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105558/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%202,%20Data%2025.01.2018%2011.09.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105559/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105559/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%203,%20Data%2025.01.2018%2011.10.40.pdf
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z LI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  28 grudnia  2017r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Katowice z dnia  28 

grudnia  2017r.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

zawnioskowała o zmiany w  porządku obrad polegające  na: 

1/   wykreśleniu punktu 8 Informacja z pracy Rady Seniorów w Katowicach za 

2017 rok. ( Pan Przewodniczący Rady Seniorów prosił o przesunięcie tego 

punktu na kolejną sesję Rady). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/  dopisaniu punktu 35a/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego. (Projekt  wynika z rezygnacji w pracach komisji 

zgłoszony przez Pana Radnego Macieja Biskupskiego).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności między sesjami w okresie od  23 grudnia 2017r.  do 22 

stycznia 2018 r. 

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt  7  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od  14 grudnia 2017 roku do 24 stycznia 2018 roku odbyła się                      

28 grudnia 2017 roku sesja Rady Miasta Katowice zwołana przez 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%204,%20Data%2025.01.2018%2011.11.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105560/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%205,%20Data%2025.01.2018%2011.13.25.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%206,%20Data%2025.01.2018%2011.13.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105561/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105562/Punkt%207%20sesji.asx


 

 

 

 

7 

Przewodniczącą Rady Miasta Katowice na wniosek grupy radnych Rady Miasta 

Katowice oraz  planowe posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

29 grudnia 2017 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w spektaklu „Betlejem” w Spodku; 

8 stycznia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w koncercie Noworocznym w Muzeum Historii Katowic; 

11 stycznia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w Koncercie Kolędowym w siedzibie Senior Residence                          

w Katowicach; 

12 stycznia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów                    

w Dąbrowie Górniczej. 
 

Punkt 8 Informacja z pracy Rady Seniorów w Katowicach za 2017 rok. 

Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 9 Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych dot. 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali raport  jako 

druk sesyjny nr DS-1178/18. 

 

Pan Maciej Stachura  - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej krótko 

przedstawił raport.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła raport 

końcowy z konsultacji społecznych dot. zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 

w mieście Katowice. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2017r. oraz 

sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 

2017r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1157/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Wszystkie 

komisje stałe Rady Miasta Katowice przyjęły sprawozdania w trakcie posiedzeń, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105563/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105564/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105565/Punkt%2010%20sesji.asx
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dodatkowo Komisja Organizacyjna przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Miasta 

Katowice.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1043/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta 

Katowice do stowarzyszenia ICLEI. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1153/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1044/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1154/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1045/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

"Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-

2020".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1155/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105466&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%207,%20Data%2025.01.2018%2011.26.50.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105566/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105468&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%208,%20Data%2025.01.2018%2011.27.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105567/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105567/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105470&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%209,%20Data%2025.01.2018%2011.28.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105568/Punkt%2013%20sesji.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1046/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 

Rynek na rzecz Województwa Śląskiego. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1159/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1047/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im.  

K. Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości przy ul. Damrota  

i ul. Wojewódzkiej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1160/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 
Radna Barbara Wnęk zapytała o termin realizacji tego zadania, z jakich 

funduszy będzie realizowany. W uzasadnieniu przywołano 2027r. Radna 

zapytała jakie są gwarancje, że w tym czasie rzeczywiście inwestycja zostanie 

zakończona. Radna dodała, że jest to centrum miasta i ważne jest aby ten obszar 

jak najszybciej został zrewitalizowany. Poprosiła o więcej konkretów.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że darowizna dokonana przez miasto na 

rzecz Akademii Muzycznej ma służyć utworzeniu na tym terenie tzw. „Kliniki 

Instrumentów”. W założeniu będzie ona propagowała kulturę muzyczną. To 

Akademia Muzyczna pozyskuje odpowiednie środki na ten cel. Toczą się w tej 

sprawie rozmowy, natomiast miasto ze swej strony chce  umożliwić tej szeroko 

znanej uczelni muzycznej dalszy rozwój.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105472&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2010,%20Data%2025.01.2018%2011.29.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105569/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105473&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2011,%20Data%2025.01.2018%2011.29.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105570/Punkt%2015%20sesji.asx


 

 

 

 

10 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LII/1048/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. 

Francuskiej (dz.nr 8/105) na rzecz Archidiecezji Katowickiej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1161/17. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 
Radna Bożena Rojewska zapytała o przeznaczenie tego terenu, biorąc pod 

uwagę miejsce na parkingi. Wartość działki wyceniono na 1 mln zł. Przy 

planowanej bonifikacie cena kupna wyniesie 10 tys. zł. Obecnie część tej działki 

zajęta jest przez parkujące tam samochody. W trakcie Komisji Budżetu 

poinformowano Radną, że „nie ma mowy w ogólne o zakładaniu, że tam będą 

parkingi ponieważ pod tą działką przechodzą kable i rury…One prowadzą  

w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoją samochody, gdzie parkują. Natomiast 

pozostała część, co wynika z mapki, nie pokazuje nam, że są tam jakiekolwiek 

przeszkody”. Radna stwierdziła, że jest to teren, na którym stoi budynek UM 

przy ul. Francuskiej 70. Mieszczą się tam Wydziały Urzędu Miasta, przede 

wszystkim Wydział Komunikacji, przez wielu mieszkańców odwiedzany. 

Funkcjonuje tam „parking na dziko”. Odbierając ten teren na inną inwestycję, 

która według planu będzie usytuowana „pod koniec tej działki, patrząc od strony 

Francuskiej, czyli główny teren. Teren ma bodajże powyżej 6 tys. metrów, 2 tys. 

metrów zajmie kaplica, która ma zostać tam wybudowana”. Radna zapytała czy 

miasto zastanowiło się: „da mieszkańcom, a również osobom odwiedzającym 

Katowice możliwość innego parkowania, ewentualnie czy istnieje taka 

możliwość, żeby ten teren, przed tą kaplicą zagospodarować na parking, który 

będzie ogólnodostępny. I jak to się ma do tego, że ta część, która w tej chwili 

jest na mapach, gdzie jest okablowana, a stoją tam samochody, dlaczego tam nie 

można zrobić parkingu”. „Skoro są tam kable, to dlaczego stoją tam samochody 

i nikomu to nie przeszkadza”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że „działka, o której mówi Radna nie jest 

działką, na której stoi budynek, tylko jest działką odgrodzoną jeszcze drogą 

dojazdową”. Co do kwestii parkingowej, to cała przestrzeń parkingowa będzie 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105477&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2012,%20Data%2025.01.2018%2011.33.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105571/Punkt%2016%20sesji.asx
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udostępniona dla tej samej funkcji, która dzisiaj jest tam realizowana. Na części 

przedmiotowej działki funkcjonuje „dziki parking”. Ze względu na ograniczenia 

inwestycyjne, tzn. instalacje sieci gazowej, jak i sieci energetycznej, nie było 

możliwości organizacji tam oficjalnego parkingu. Stąd nie ma tam odwodnienia, 

ani innych instalacji, koniecznych do funkcjonowania parkingu. Sprzedaż tego 

terenu umożliwi rzeczywiste jego zagospodarowanie pod te funkcje, które są 

wskazane, a więc przede wszystkim pod budowę kaplicy w „tylnej części 

działki”, natomiast teren znajdujący się z przodu, będzie, po jego 

przystosowaniu zagospodarowany pod parking, który będzie obsługiwał 

zarówno naszych mieszkańców, jak i wiernych w niedziele i święta.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że z wypowiedzi Pana Prezydenta 

wynika, iż ten parking w dni powszednie, kiedy w godzinach dopołudniowych 

jest tam bardzo dużo samochodów, będzie dostępny dla wszystkich 

potrzebujących, pomimo tego, że nie będzie to już teren miasta.  Radna może 

uspokoić mieszkańców, że tak właśnie będzie.  

 

Radny Aleksander Uszok stwierdził, że jego wątpliwości budzi przede 

wszystkim uzasadnienie do projektu uchwały. Przedstawiono w nim jedynie 

przesłanki formalno-prawne, brakuje natomiast meritum. Jaka jest podstawa 

merytoryczna ze strony miasta, że decydujemy się przekazać działki 

Archidiecezji Katowickiej. Radny stwierdził, że chętnie poznał by właśnie 

stanowisko Archidiecezji w tej sprawie. Jakie są potrzeby duszpasterskie na 

terenie Śródmieścia. Całkiem niedawno mieliśmy okazję poznać najnowsze 

badania wskazujące na wyraźny spadek udziału wiernych w nabożeństwach na 

terenie miasta Katowice, w szczególności na obszarze centrum. Decyzja  

o przekazaniu tej działki wzbudza spore kontrowersje społeczne. Może 

niekoniecznie musielibyśmy w tym przypadku rozmawiać o formie konsultacji 

społecznych, ale np. skonsultować sprawę poprzez chociażby  Powiatową Radę 

Pożytku Publicznego.  

W związku z powyższym Radny złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu  

z porządku obrad i uzupełnienie uzasadnienia do projekty uchwały  

o wzmiankowane kwestie.  

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna poddała pod głosowanie wniosek 

formalny Pana Radnego Aleksandra Uszoka o zdjęcie  punktu z porządku obrad.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględniej większości głosów, w wyniku 

głosowania: 9 głosów „za”, 12 głosów przeciwnych i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Jerzy Forajter wyjaśnił, w kwestii formalnej, że nie ma wniosku 

formalnego na temat „zdjęcia z porządku obrad”. Nasz katalog wniosków 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2013,%20Data%2025.01.2018%2011.44.35.pdf
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formalnych jest ściśle określony i przewiduje „zmianę  porządku obrad sesji”.  

W tej chwili jest to już jednak bezprzedmiotowe.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zauważył, że obecnie przy ul. Francuskiej 70, 

Wydział Komunikacji, a także miejsca, które są tam dostępne, zajmują firmy, 

Sąd i Prokuratura. Dla mieszkańców Wydziału Komunikacji jest kilka miejsc 

przed wejściem oraz „dziki parking”, o którym rozmawiamy. Czy jest szansa, że 

do czasu nowej inwestycji, samochody będą mogły tam nadal parkować lub, że 

Wydział Komunikacji zostanie przeniesiony w inne miejsce, z dogodnym 

dojazdem i parkingiem dla mieszkańców.   

Prezydent Marcin Krupa podziękował za dobry pomysł. Obecnie Urząd 

Miasta funkcjonuje w wielu budynkach. Pytaniem pozostaje gdzie i w jakiej 

pespektywie czasu będzie to można zrealizować. Co do miejsc parkingowych 

pod obecnym Wydziałem Komunikacji, to priorytetem miasta jest możliwość 

zapewnienia ich dla naszych mieszkańców. Prezydent zapewnił, że funkcja tego 

obszaru jako miejsca parkingowego nie zmieni się, tylko zostanie 

uporządkowana.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała w jaki formalny sposób ta kwestia zostanie 

uregulowana, tzn., że mieszkańcy będą mogli korzystać z miejsc parkingowych . 

Czy zostanie to uwzględnione w umowie darowizny, a jeżeli tak, to na jakiej 

zasadzie, bo właścicielem będzie Kuria. Czy w związku z tym pożytki z tych 

parkingów również będzie czerpała Kuria, czy to będzie parking bezpłatny. 

Radna chciałaby, żeby nie powtórzyła się sytuacja, która ma miejsce w chwili 

obecnej pod siedzibą Archikatedry, gdzie  parking odgrodzony jest szlabanem. 

Radna obawia się aby taka sytuacja się nie powtórzyła przy okazji nowego 

obiektu sakralnego, planowanego na omawianym obecnie terenie. Radna 

oczekiwałaby dzisiaj obecności przedstawiciela Kurii, który przedstawiłby 

prezentację, opis inwestycji. Wiemy, że to ma być kaplica, ale jakiej wielkości, 

na jaką ilość wiernych, w jakim stylu, nie wiemy nic. Poprosiła o więcej 

konkretów.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że dzisiaj trudno mówić o wizjach i bryle 

architektonicznej planowanej tam kaplicy dopóki przyszły właściciel nie ma 

możliwości dysponowania tą nieruchomością.  Prezydent skorygował, że nie jest 

to darowizna, tylko  sprzedaż z bonifikatą wynikającą z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Prezydent zobowiązał się przedstawić Radzie Miasta kwestię 

planów i architektonicznych działań Kurii przez ewentualnego przyszłego 

właściciela terenu, żeby mieć do tego wgląd i możliwość zgłaszania uwag. 

Prezydent stwierdził, że nie zna miejsc, które byłyby we władaniu Kościoła i nie 

były udostępniane mieszkańcom do korzystania w dniu powszednie. Nawiązując 

do wcześniejszej wypowiedzi Pana Radnego Aleksandra Uszoka, stwierdził, że 

jeżeli takie obiekty będą otwarte i dostępne dla wiernych, to może statystyki co 
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do ilości wiernych się zmienią i będzie lepiej. Planowana kaplica będzie na 

terenie Parafii Katedralnej. Dedykowane jest to planom rozwojowym tej 

przestrzeni. Powstaje tam nowe osiedle. Jest tam kilka tysięcy mieszkań. Dalej 

mamy tereny rozwojowe, będące własnością Polskiej Grupy Górniczej, która 

chce zbyć swój teren także na cele mieszkaniowe. Doszło do transakcji działek  

przynależących do lotniska, z przeznaczeniem także na cele mieszkaniowe. 

Teren ten powinien  mieć zapewnioną infrastrukturę, zarówno edukacyjną, 

kulturalną, jak i duchową.  Jest to także kwestia pewnych regulacji, które miasto 

realizuje już od wielu lat, pomiędzy różnymi właścicielami, w tym przede 

wszystkim kościołem. Wiele terenów zajętych pod różne funkcje, układy 

drogowe, ale także osiedla mieszkaniowe były przejmowane w minionym 

systemie politycznym.  Miasto także przejmuje do swojego zasobu różne 

działki, w tym także pozyskiwane  z zasobów kościoła. Są to zamiany gruntów, 

darowizny i sprzedaż. Dotyczy to nie tylko kościoła katolickiego, ale również 

Hospicjum Cordis, Śląskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej i wielu innych podmiotów realizujących działalność 

społeczną na obszarze naszego miasta.  

Radna Barbara Wnęk zapytała jak to prawnie zostanie zapisane. Mamy tu 

umowę sprzedaży. Gdzie znajdzie się zapis, gwarantujący mieszkańcom 

możliwość korzystania z tego miejsca.  

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że generalnie  nie jest przeciwny tego typu 

transakcjom z kościołem katolickim. Wątpliwości budzi miejsce, jak i wielkość 

tej działki. Wydaje się, że taką działkę można by przekazać z wyłączeniem 

obecnego parkingu. Co do miejsca, to Radny stwierdził, że obecna odległość do 

Katedry z przedmiotowego miejsca nie jest zbyt odległa. Wspomniani wcześniej  

przyszli mieszkańcy będą prawdopodobnie zmotoryzowani, więc podjechanie 

do Katedry nie powinno stanowić problemu. Analizując potrzeby mieszkańców, 

w tym potrzeby duchowe, Radny zapytał czy miasto Katowice także bada 

potrzeby związane z usytuowaniem żłobków, przedszkoli i szkół na tym terenie. 

Radny ubolewa nad tym, że zarówno podczas Komisji Budżetu Miasta, jak i na 

dzisiejszej sesji nie ma przedstawicieli Kurii. Można by im zadać pytania, na 

które brak dzisiaj odpowiedzi.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że w parafiach, gdzie parafianie 

dojeżdżają do miejsc kultu religijnego, mają problem z parkowaniem. Po to 

więc, w miarę blisko buduje się tego typu obiekty, żeby  ludzie docierali tam 

pieszo i nie korzystali z transportu indywidualnego.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  
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/Uchwała nr LII/1049/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2017. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1162/17. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1050/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian  

w Statucie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1141/17. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały był konsultowany na Platformie Konsultacji Społecznych i nie 

wpłynęły do niego żadne uwagi.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1051/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Przewodnicząca Rady dodała na koniec, że po wejściu w życie uchwały -   

co nastąpi  po  upływie  14 dni od dnia publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. – 

materiały  związane  z  wykonywaniem  funkcji Radnego ( na posiedzenia 

komisji i sesje) będą przekazywane Radnym wyłącznie w wersji elektronicznej 

poprzez dedykowany program E-sesja. 

Dotychczasowe  oświadczenia  Radnych, którzy postulowali przekazywanie  

materiałów  w  wersji  papierowej,  stracą ważność. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105478&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2014,%20Data%2025.01.2018%2012.00.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105572/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105479&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2015,%20Data%2025.01.2018%2012.01.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105573/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105480&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2016,%20Data%2025.01.2018%2012.02.19.pdf


 

 

 

 

15 

Ponadto Prowadząca obrady dodała, że w pokoju radnego znajduje się komputer 

i drukarka,  na której możecie Państwo ewentualnie wydrukować określony 

materiał.  

 
Punkt 19  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2018-2020". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1164/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1052/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w 2018r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1165/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Aleksander Uszok stwierdził, że w projekcie uchwały bardzo 

enigmatycznie pojawia się informacja, że w programie będą brały udział także 

organizacje pozarządowe. Radny zapytał w jaki sposób będzie to realizowane. 

Ponadto zapytał o bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ubiegłym roku 

dokonano analizy statystyk wypadków, z którego wynikało, że znaczny udział 

wśród nich to wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów. W programie te 

kwestie zostały całkowicie pominięte.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula odniósł się do sprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Poinformował, że kilka dni temu uczestniczył w naradzie 

podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Zachęcił Pana Radnego do zapoznania się z opracowaniami statystycznymi. Jak 

pokazują statystyki, strefa „Tempo 30” o 40 % ograniczyła w stosunku do roku 

2016 liczbę kolizji i wypadków, także z udziałem pieszych i rowerzystów. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105574/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105481&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2017,%20Data%2025.01.2018%2012.03.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105575/Punkt%2020%20sesji.asx
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Działania te, co istotne,  nie wiążą się z potrzebą finansowego zabezpieczenia 

wydatków w programie poprawy bezpieczeństwa. W dużej części tego rodzaju 

środki zabezpiecza Miejski Zarząd Ulic i Mostów. 

W sprawie organizacji pozarządowych, to Wiceprezydent polecił bardzo szeroki 

dorobek w tej kwestii Komendy Miejskiej Policji  oraz Straży Miejskiej. Są to 

organizowane akcje prewencyjne, profilaktyczne, dotyczące propagowania 

właściwych zachowań. Wiele podmiotów współpracuje z Komendą Policji w tej 

kwestii. Oczywiście  istnieje wola współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

które dotychczas nie współpracowały i chciałyby się w takową włączyć.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1053/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji na terenie 

miasta Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych  

w 2020 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1166/18. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1054/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany 

uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1167/18. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1055/18/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105482&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2018,%20Data%2025.01.2018%2012.09.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105576/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105483&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2019,%20Data%2025.01.2018%2012.10.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105577/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105484&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka  

w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1168/18. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1056/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej 

Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez 

przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1169/18. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LII/1057/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych – garaży ich najemcom wraz 

ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1172/18. 

Komisja  Budżetu  Miasta  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2020,%20Data%2025.01.2018%2012.11.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105578/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105485&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2021,%20Data%2025.01.2018%2012.11.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105579/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105486&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2022,%20Data%2025.01.2018%2012.12.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105580/Punkt%2025%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LII/1058/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1173/18. 

Komisja  Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że ma uwagę dotyczącą Zakładu Energetyki 

Cieplnej w przedłożonym materiale. Zarówno plan modernizacji sieci, jak  

i doświadczenia, które nabywamy w trakcie kontaktów z tą firmą dowodzą, że  

w pewnych rejonach miasta ZEC jest monopolistą w dostawie ciepła  

i w związku z tym trudno będzie zrealizować zapisy uchwały antysmogowej. 

ZEC jako firma prywatna podchodzi do tematyki uciepłownienia w sposób 

bardzo komercyjny. Jeżeli np. stwierdza, że pobór ciepła u nowo przyłączanych 

odbiorców, jest jego zdaniem, zbyt niski, to nie wyraża zgody na podjęcie 

odpowiednich działań inwestycyjnych. Co miasto w tej sprawie zamierza zrobić, 

jakie podjąć działania, żeby szczególnie w tych rejonach, takich jak Giszowiec, 

gdzie ZEC jest monopolistą „wymusić, wyprosić, wybłagać” podjęcie 

odpowiednich działań dla uciepłownienia szczególnie zabytkowych domków  

jednorodzinnych. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że zapewne chodzi o problem ul. 

Kosmicznej i Sputników w Katowicach. Jest to przede wszystkim problem 

relacji pomiędzy podmiotami działającymi w sposób komercyjny,  

a koniecznością zapewnienia zrealizowania pewnych potrzeb społecznych. Na 

tym tle pozytywnym przykładem są spółki miejskie, zobligowane do osiągnięcia 

dodatniego wyniku finansowego, ale i zrealizowania interesu publicznego.  

W przypadku ZEC, Pan Prezydent Miasta podjął decyzję o spotkaniu  

z  jego kierownictwem w celu zbilansowania wzajemnych potrzeb na terenie 

miasta. Będą to negocjacje. Obecnie miasto przygotowuje się do tych rozmów. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że „miasto się zagapiło w którymś 

momencie i jak holding sprzedawał ZEC, to mogliśmy przejąć tą spółkę  

i realizować te zadania nie pod kątem ekonomicznym, ale ekologicznym”.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105501&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2023,%20Data%2025.01.2018%2012.13.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105581/Punkt%2026%20sesji.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1059/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1174/18. 

Komisja  Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że wniosek o zabranie głosu na sesji Rady 

Miasta Katowice złożył Pan Patryk Białas.  

Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu 

i 2 głosy „wstrzymujące się” udzieliła głosu Wnioskodawcy. 

 

Pan Patryk Białas złożył oświadczenie w sprawie ochrony klimatu i czystego 

powietrza.  

/Przemówienie Pana Patryka Białasa - zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1060/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1175/18. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Termin wyborów zaplanowano na 13 maja 2018r.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1061/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105487&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2024,%20Data%2025.01.2018%2012.18.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105582/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105488&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2026,%20Data%2025.01.2018%2012.24.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105583/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105489&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2027,%20Data%2025.01.2018%2012.25.16.pdf
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Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 16 Janów-Nikiszowiec. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1176/18. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wysokość diet ustalona jest na tym samym poziomie co w przypadku wyborów 

do pozostałych ośmiu  RJP  w  dniu 13 maja 2018r. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1062/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1177/18. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

Prowadząca obrady dodała, że do tej pory w przedmiotowej Komisji zasiadał 

Pan Dariusz Łyczko i Pan Jacek Piwowarczuk.  

Przewodniczący Klubu Radnych „FSiMK” Maciej Biskupski zaproponował 

do Komisji Pana Radnego Dariusza Łyczko.  

Przewodniczący Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” Piotr Pietrasz 
zaproponował Pana Radnego Jacka Piwowarczuka.   

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1063/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu  zwaloryzowanej  bonifikaty  udzielonej  

przy  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  nr  położonego  w  budynku  przy  

ul. Piastowskiej  w  Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105584/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105490&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2028,%20Data%2025.01.2018%2012.26.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105585/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105491&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2029,%20Data%2025.01.2018%2012.28.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105586/Punkt%2031%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1179/18. 

Komisja  Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr LII/1064/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1180/18 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 LII/1065/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045  

wraz  z  autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS- 1181/18 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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LII/1066/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105502&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2030,%20Data%2025.01.2018%2012.29.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105587/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105493&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2031,%20Data%2025.01.2018%2012.31.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105588/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105495&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2032,%20Data%2025.01.2018%2012.32.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105589/Punkt%2034%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1182/18. Z wnioskiem o odwołanie Pani 

Skarbnik wystąpił Pan Prezydent. Wniosek opublikowano w E-sesji.  

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LII/1067/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa serdecznie podziękował za rzetelną, 

wieloletnią  i pełną zaangażowania pracę Pani Skarbnik Danucie Kamińskiej.  

 

Pani Danuta Kamińska również podziękowała wszystkim za współpracę. 

Stwierdziła, że czekają ją teraz nowe wyzwania podczas  pracy w Metropolii.  

 
Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1183/18. Z wnioskiem o powołanie Pani 

Skarbnik wystąpił Pan Prezydent. Wniosek opublikowano w E-sesji. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa  przedstawił  nową Skarbnik Panią 

Danutę Lange, jako dotychczasowego Zastępcę Skarbnika Miasta oraz 

wieloletniego pracownika Urzędu Miasta Katowice.   

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LII/1068/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Pani Danuta Lange – nowa Skarbnik Miasta Katowice podziękowała za 

zaufanie. Obiecała nie zawieść oczekiwań.  

 

Punkt 35 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego . <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105496&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2033,%20Data%2025.01.2018%2012.33.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105590/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105497&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2034,%20Data%2025.01.2018%2012.48.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105591/Punkt%2036%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1184/18. 

Komisja  Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej polega na wpisaniu w miejsce Pana 

Radnego Macieja Biskupskiego - Pana Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego”. 

 

Pan Radny Krzysztof  Pieczyński wyraził zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LII/1069/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie skarg: 

a)Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania 

pracowników Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny 

Bochenek . <zapis AV> 

 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1170/18. 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

 

Radna Barbara Wnęk wyraziła odrębną opinię do zaproponowanego projektu 

uchwały. Po pierwsze w kwestii formalnej, w skardze mamy wprost napisane,  

że jest to skarga na działalność „Katowice Miasto Ogrodów”, czyli na 

instytucję. Na czele instytucji stoi kierownik danej jednostki. Zgodnie z K.p.a. 

rada gminy rozpatruje skargi dotyczące działalności kierowników jednostek 

organizacyjnych. Po drugie, Rada Miasta Katowice wielokrotnie rozpatrywała 

już tego typu skargi. Wówczas byliśmy organem właściwym. Po trzecie,  

tą kwestię również potwierdzają prawnicy z BONA  FIDES, czyli 

Stowarzyszenia, które tą skargę złożyło. Co do zakresu merytorycznego tej 

skargi, to Stowarzyszenie BONA FIDES podnosiło m.in. fakt, że strona 

internetowa, za którą zapłaciło miasto prawie 20 tys. zł, czyli 13 tys. zł za 

postawienie i 7 tys. zł za tłumaczenie, są to wysokie koszty tej strony, co  

w ramach kontroli potwierdziło się.  Zespół zapoznał się z dokumentacją, która 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105498&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2035,%20Data%2025.01.2018%2012.52.00.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105592/Punkt%2037%20sesji.asx
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mówiła, że samo utworzenie strony wraz z tłumaczeniem i dodatkowymi 

grafikami wyniosło ponad 30 tys. zł. Robiąc rozeznanie wśród firm, które  

w Katowicach tworzą tego typu strony, wyceniono, że można było to zadanie 

wykonać za 3,5 tys. zł. Tłumaczenie wyceniono na 7 tys. zł. Tyle „Miasto 

Ogrodów” zapłaciło. Zgodnie z cenami rynkowymi jedna cena tłumaczenia  

u tłumacza przysięgłego wynosi około 40 zł. „Miasto Ogrodów” przetłumaczyło 

45 stron. Można to przeliczyć i wychodzi, że kwota wydatkowana, tzn. 7 tys. zł 

znacznie przewyższa kwotę rynkową. Potwierdza to zarzuty Skarżącego. 

Kolejna kwestia to brak aktualizacji strony w okresach maj – wrzesień. 

Zwiększona aktywność nastąpiła w kolejnych miesiącach: grudniu, czy styczniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Radna zaproponowała, aby przedmiotową skargę 

uznać za zasadną.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna przedstawiła sytuację, w której 

mamy projekt uchwały podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Katowice oraz radcę prawnego Urzędu Miasta, parafującego 

projekt pod względem prawnym. Jest to druk sesyjny, który Rada Miasta 

Katowice rozpatruje. Oczywiście ktoś z Radnych może się nie zgadzać  

z zawartym w projekcie rozstrzygnięciem. Jest to uzgodniony przez komisję  

i skierowany na sesję druk sesyjny. Przewodnicząca Rady zaproponowała Pani 

Radnej Wnęk, aby w statutowo przewidziany sposób, wniosła swoją skargę, 

która następnie zostanie rozpatrzona zgodnie z procedurą.  

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że z doświadczenia komisyjnego wie, iż 

skarga ta w przedstawionym obecnie projekcie uchwały została większością 

głosów  przegłosowana. Radna przypuszcza, że na dzisiejszej sesji będzie 

podobnie. Jeśli wygłoszone przez Radną argumenty, przekonają Radnych Rady 

Miasta Katowice i zagłosują oni „przeciw”  temu projektowi uchwały, to będzie 

dla Radnej Wnęk informacja, żeby przygotować stosowny projekt uchwały i na 

kolejnej sesji Rady Miasta poddać go pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że sesja Rady Miasta 

nie jest „antidotum” na rozstrzyganie różnicy głosów, pojawiających się podczas 

komisji stałych Rady. Jeżeli komisja Rady uzgodni jakieś stanowisko, to jest to 

stanowisko komisji i następnie  jest ono procedowane na sesji.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że na sesji tego nie rozstrzygniemy, 

natomiast posłowie zajęli się sprawą i powołali w kolejnej kadencji samorządu 

poza komisja rewizyjną, także komisję skargową. Może to rozwiąże zgłaszane 

tu problemy.  

 

Radny Dariusz Łyczko wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek  

o przeprowadzenie kontroli doraźnej. Zostanie ona przeprowadzona w zakresie 

wydatków poniesionych na wykonanie strony internetowej. Radny poprosił aby 

nie ferować wyroków. Istnieje już opinia biegłego, z której wynika, że koszty, 
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które zostały poniesione na niniejszą stronę internetową mieszczą się  w dolnej 

granicy kosztów, które można przeznaczyć na taką stronę. Radny poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 9 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LII/1070/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
b)Pana D  R  na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1171/18. 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LII/1071/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Patrycja Grolik zwróciła się z wnioskiem skierowanym przez 

Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych, aby  informacje, pisma, które 

RJP otrzymują do swoich skrytek w Urzędzie Miasta Katowice, przesyłane były 

także drogą elektroniczną,  na e-maile dostępne w BIP.  

Prezydent Marcin Krupa przyjął ten wniosek do realizacji przez poszczególne 

Wydziały Urzędu Miasta.  

 

Radny Tomasz Maśnica  zapytał o kilka spraw: 

1/ doświetlenie przystanku autobusowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul. 

Piotrowickiej i ul. Panewnickiej;  

2/ rozważenia objęcia ochroną  drzew - kasztanowców na terenie Ligoty; 

3/ kompleksowego spojrzenia na przejścia dla pieszych w Katowicach, 

konkretnie tych, które są źle doświetlone w celu poprawy ich bezpieczeństwa; 

4/ węzła drogowego zlokalizowanego w okolicach ul. Bocheńskiego. Czy 

docelowo połączy się on z południowymi dzielnicami miasta. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105494&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2036,%20Data%2025.01.2018%2013.02.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105595/Punkt%2038%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105503&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2052,%20Glosowanie%2037,%20Data%2025.01.2018%2013.04.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105596/Punkt%2039%20sesji.asx
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5/ czy Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa zwróciła się do Pana 

Prezydenta z prośbą o przekazanie ul. Płochy w zarządzanie miasta.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi na 

zadane pytania. Pan Prezydent skomentował, że w sprawie przejść dla pieszych, 

to często bywa tak, iż  powstają one w wyniku zgłoszeń, również Państwa 

Radnych, miasto  je buduje, a następnie słychać uwagi o ich nieprzydatności  

w tym konkretnym miejscu. Kompleksowa analiza jest więc tu jak najbardziej 

wskazana. Należy też pamiętać, że takie inwestycje wiążą się z wydatkami 

finansowymi, a są to środki publiczne. W sprawie węzła ul. Bocheńskiego,  

to miasto pracuje nad tym tematem. Wynika to z zapisów Studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Analizujemy problem pod 

względem finansowym i prawnym.  W sprawie kasztanowców,  Pan Prezydent 

zapewnił, że miasto dba o wszystkie drzewa znajdujące się na terenie miasta. Na 

bieżąco analizuje się ich stan liczebny i zdrowotny. 

 

Radny Józef Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi za przyznanie 

dodatkowych środków dla Szkoły nr 33 w dzielnicy Witosa. Jest to kwota 350 

tys. zł. Zapytał o inwestycje, konkretnie „wykonanie układu wentylacyjnego – 

odzyskanie ciepła sali gimnastycznej, dużej i małej wraz z zapleczem”. 

Zaplanowano na ten cel 703 tys. zł. Kolejna inwestycja to „remont biblioteki – 

likwidacja ścianek sufitu – remont  wentylacji stref komunikacyjnych, strefy 

wejściowej”. Koszt inwestycji – 150 tys. zł. Radny poprosił Pana Prezydenta  

o zapewnienie środków na wnioskowane remonty. Ponadto Radny zapytał  

o Szpital w Murckach. Jaka jest obecnie sytuacja Szpitala.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jeżeli chodzi o środki finansowe na 

remonty w placówkach oświatowych, to w dniu dzisiejszym w zmianach 

budżetu miasta na 2018r., Rada Miasta podjęła decyzję o zwiększeniu środków 

na ten cel na kwotę ponad 6 mln zł. Będzie ona rozdysponowana na placówki 

znajdujące się na terenie całego miasta. Nie ma możliwości zrealizowania 

wszystkich złożonych wniosków, ale sukcesywnie miasto będzie je realizowało. 

Priorytet mają szkoły, które zostały ostatnio, w ramach reformy oświaty 

przekształcone, tak aby zapewnić uczniom odpowiednią jakość kształcenia.  

W sprawie Szpitala w Murckach, to miasto nadal chce tą placówkę prowadzić  

i rozbudowywać. Obecnie trwają prace nad wyborem najlepszego ze źródeł 

finansowania, gdyż jest to koszt około 80 mln zł. ( na remont obecnych 

budynków oraz budowę nowego).  

Radny Józef Zawadzki zwrócił uwagę na pilną potrzebę wymiany okien  

w szkole na Załężu, gdyż istnieje niebezpieczeństwo ich wypadnięcia. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o kilka spraw: 

1/ nawiązując do treści swojej interpelacji, złożonej wraz z Panem Radnym 

Tomaszem Szpyrką,  z dnia 30.09.2015r., a dotyczącej poprawy bezpieczeństwa 



 

 

 

 

27 

dzieci w drodze z domu do szkoły i z powrotem. Radny wspomniał o ostatnim 

incydencie, który miał miejsce na Os. Tysiąclecia. W związku z tym zapytał 

jakie miasto podjęło działania, jakie zamierza podjąć, ile wykupiło patroli 

ponadnormatywnych w Policji, w jakich godzinach Straż Miejska podjeżdża pod 

szkoły w godzinach zakończenia lekcji i czy kamery szkolne monitorują wejścia 

do szkół osób niepożądanych; 

2/ czy Zakład Targowisk Miejskich pozyskał w ciągu ostatniego roku jakieś 

środki zewnętrzne na modernizację, a jeżeli tak to jakie; 

3/ czy Katowice planują, podobnie jak niektóre inne miasta w Polsce, 

przeprowadzić audyt związany z tzw. zawłaszczaniem, czy też reprywatyzacją 

kamienic, 

4/ jakie działania zamierza podjąć miasto odnośnie pomocy w Aleppo. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi na 

zadane pytania. W sprawie Zakładu Targowisk Miejskich,  Prezydent stwierdził, 

że nie było starań, ze strony dyrekcji o pozyskanie środków zewnętrznych, 

natomiast został przedstawiony plan rozwoju targowisk miejskich na terenie 

miasta. Pan Prezydent nie wyraził zgody na jego wprowadzenie, w związku  

z czym temat skierowano do ponownego przygotowania w sposób konkretny  

i rozwojowy. Oczekujemy zatem nowych propozycji w tej sprawie.  

 

Radny Dariusz Łyczko poruszył dwie sprawy: 

1/ wymiany nawierzchni wjazdu oraz chodnika do Przedszkola nr 62 w Janowie. 

Radny składał w tej sprawie - bezskutecznie - wnioski, a sytuacja jest tam 

naprawdę poważna, zwłaszcza po roztopach. Radny poprosił o podjęcie działań 

przez miasto,  

2/ ujednolicenia stawek za szeroko pojętą infrastrukturę sportową przez kluby 

sportowe, które otrzymują dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży. Chodzi  

o możliwość korzystania z lodowisk przez te kluby.  

Prezydent Marcin Krupa w sprawie Przedszkola stwierdził, że są środki  

i będzie to robione.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun w sprawie jednolitych stawek dla klubów 

sportowych wyjaśnił, że bezsprzecznym wymogiem jest tu pobieranie dotacji  

z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży, czy sportu kwalifikowanego i podpisana 

konkretna umowa z miastem. To jasno i czytelnie określa podmioty, które mogą 

korzystać z tych zasad.   

 

Radny Jacek Piwowarczuk w nawiązaniu do zadawanych wcześniej pytań, 

poprosił o udzielenie na nie pisemnej odpowiedzi. Poprosił jednak aby Pan 

Prezydent zaprezentował  jak miasto się zaangażuje w pomoc dla Aleppo.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto Katowice chce włączyć się  

w pomoc dzieciom dotkniętym działaniami wojennymi w Aleppo w Syrii. 

Będzie to pomoc przy budowie centrum dziennego pobytu dla sierot i dzieci 
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opuszczonych przez rodziny, które pozostały na terenach wojennych. Takie 

centrum będzie realizowane przez Ojców Franciszkanów i od nich wyszła ta 

propozycja. Chcemy aby ta akcja została szeroko nagłośniona przez media, stąd 

też rozmowy z mediami. Do akcji włączy się także Marszałek Województwa 

Śląskiego oraz Wojewoda Śląski. Akcja rozpoczyna się od 30 stycznia br. od 

zbiórki pieniędzy na ten cel. Zakończy się 5 czerwca br. Jest to dokładnie 125 

dni podczas których planuje się zebrać kwotę 3,5 mln zł. Miasto Katowice poza 

propagowaniem tej idei, chce zorganizować, poprzez „Miasto Ogrodów” 

wydarzeń kulturalnych i sportowych, z których dochód zostanie przeznaczony 

na  budowę ośrodka.  Planuje się trzy wydarzenia miejskie:  

1/ sztukę teatralną wystawianą w podcieniach „Miasta Ogrodów”, z której 

przychód z biletów zostanie przeznaczony na zamierzony cel, 

2/ koncert znanych i lubianych śląskich gwiazd muzyki. Koncert ten odbędzie 

się także w budynku „Miasta Ogrodów, 

3/ wydarzenie sportowe na Placu Sejmu Śląskiego, na którym planuje się 

wielkie granie w badmintona rozgrywane z gwiazdami, celebrytami, połączone 

ze zbieraniem pieniędzy oraz  z  aukcją  rzeczy.  

 

Radny Tomasz Rokicki poprosił aby uwzględniając głosy mieszkańców, ich 

obawy i niepokoje i raz jeszcze rozpatrzyć i pochylić się nad lokalizacją 

noclegowni dla bezdomnych.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wybór miejsca jest na tyle dobry, że ma 

nadzieję, iż znajdzie on akceptację społeczną.  

 

Radny Adam Skowron zwrócił się z prośbą o doraźną naprawę nawierzchni ul. 

Poniatowskiego, ul. Głowackiego oraz ul. M. Curie-Skłodowskiej.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Borys Pronobis w kontekście prowadzonych prac remontowych  

w budynku starego dworca,  zapytał kiedy także wypięknieje ulica Dworcowa.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że „życzył by sobie i nam wszystkim  

mieszkańcom, oby jak najszybciej ”.  

 

Punkt 38 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W  okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje  

1/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.nieuwzględnienia przyznania środków finansowych w budżecie Miasta 

Katowice na 2018r., na realizację zadań w ZSO Nr 7 w Katowicach, 

1.2. skierowania do pracy na rzecz p. J.S.M. 

1.3. remontu nawierzchni ul. Pitery w Katowicach, 

1.4. udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. M.W. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105597/Punkt%2040%20sesji.asx
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1.5. udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. R.T. 

1.6. wsparcia budowy pomnika Matki Dziecka Niepełnosprawnego przy ul. 

Ułańskiej w Katowicach. 

1.7. udzielenia odpowiedzi mieszkańcom Katowic w zakresie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera i Radnego Dariusza Łyczko w sprawie 

remontu nawierzchni ulicy Granica Wesołej. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: organizacji edukacji szkolnej dla 

mniejszości ukraińskiej w Katowicach. 

4/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

4.1. możliwości przejęcia nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych na 

terenie Zawodzia. 

4.2. przebudowy skrzyżowania DK86 na Giszowcu i wykonania ścieżki 

rowerowej w trakcie realizacji inwestycji 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. braku wentylacji w wyremontowanych pomieszczeniach placówki wsparcia 

dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa dla każdego” przy ul. 3 

Maja 36, 

5.2. zabezpieczenia kwoty 3000 zł na wymianę drzwi w remontowanej pracowni 

chemicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w 

Katowicach. 

6/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

6.1. uhonorowania zmarłego hokeisty Andrzeja Fonfary, 

6.2. podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu spowodowanego 

driftem samochodowym odbywającym się pomiędzy ulicami Śląską i Asnyka. 

7/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie dodatkowych znaków drogowych na 

skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z  łącznikiem ulicy Brynowskiej. 

 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice 

przez Panią B K-C, 

1.2.remontu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Obroki w Katowicach, 

1.3. dofinansowania koncertu D H w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia 

„Dąb” w kwocie 7000 zł brutto lub dofinansowania w 50 %,  

1.4. rozpatrzenia wniosku Pana P G, który z dniem 31.12.2017r. winien opuścić 

lokal zamieszkiwany wraz z synem i zapewnienia mieszkania lokatorom. 

2/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie planowanej budowy noclegowni 

dla bezdomnych mężczyzn, 

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie:  działki przy Szpitalu  

im. St. Leszczyńskiego przy ulicy Józefowskiej 119. 
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4/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie rozbiórki budynku na  

Os. Paderewskiego oraz posadowienia domków dla kotów wolnożyjących. 

5/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

5.1.Rady Jednostki Pomocniczej w: Załężu, Tysiącleciu, Witosa, Dębie na 

20 000zł., 

5.2.Dzielnicy Dąb. 

6/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie remontu łącznika drogi wewnętrznej od 

ul. Jabłoniowej do wyasfaltowanej drogi po stronie zachodniej Domu Kultury 

„Koszutka – fila Dąb”. 

7/ Radnych „PiS”: Patrycji Grolik, Michała Lutego, Krystyny Panek, 

Piotra Pietrasza, Jacka Piwowarczuka i Bartosza Wydry w sprawie 

uhonorowania Pana Józefa Ryszki przez nadanie jego imieniem placu lub ulicy 

w Katowicach.  
 

Punkt 39 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

 

1. W dniu 17.01.2018r. do Rady Miasta Katowice wpłynęły dwie uchwały 

III Składu Orzekającego RIO z dnia 15 stycznia 2018r.  

1) Nr 4200/III/1/2018 w sprawie pozytywnej opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 

2018 rok Miasta Katowice,  

2) Nr 4200/III/2/2018 w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej  

z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Ww. uchwały są do wglądu w BRM, przekazano je do Komisji 

Budżetu. 

2. W dniu 16.01.2018r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło pismo wraz 

uchwałą Nr 461/XXXIV/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 

28.12.2017r. stwierdzające  nieważność  uchwały  Nr XLIX/1010/17 

Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  23 listopada 2017r.  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 w części 

określonej w § 8, tiret drugie uchwały.  Pismo przekazano P.P. Radnym. 

3. W dniu 15.12.2017r. do Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pana 

Gabriela Orzeszka Wójta Gminy Sulmierzyce wraz z kopią uchwały Nr 

XLII/269/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 listopada 2017r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Sulmierzycach 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105598/Punkt%2041%20sesji.asx
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wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji 

Geologicznej.   Pismo wraz  uchwałą znajduje się do wglądu w BRM. 

4. Pan A T w dniu 8.01.2018r. skierował do mnie pismo, w którym wezwał 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr L/1041/17 Rady Miasta 

Katowice z dnia 14.12.2017r. w sprawie skargi Pana A T na działania 

Dyrektora i pracowników Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy 

dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. Pismo przekazano 

P.P. Radnym. 

 

Punkt 40 Zakończenie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.35. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105599/Punkt%2042%20sesji.asx

