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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LV  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 19 kwietnia 2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:30 

Numery podjętych uchwał: LV/1119/18 do LV/1142/18 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

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

sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski 

2/ Małgorzata Smoleń 

3/ Witold Witkowicz  
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Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z LIV 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. Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-

1242/18). 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2017r. 

(DS-1241/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika 

przyrody (DS-1190/18). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 

2017 rok (DS-1237/18). 

12. 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. 

Przedwiośnie  w Katowicach (DS-1239/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2017 rok (DS-1240/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Janusza Zajdla" (DS-

1211/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1212/18). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście 

Katowice na lata 2017-2020” za 2017 rok (DS-1249/18). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” 

za 2017 rok (DS-1250/18). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy 

Murcki w Katowicach (DS-1255/18). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” 

(DS-1202/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa  

w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze 

sprzedażą gruntu (DS-1256/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok” (DS-1257/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

związanej  

z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze 

Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu w Katowicach (DS-1225/18). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy "Walerego Sławka" (DS-1238/18). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice w 2018 roku (DS-1260/18). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w 

rejonie Alei Korfantego w Katowicach (DS-1261/18). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy 

Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I (DS-1262/18). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2017 rok (DS-1263/18). 

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

miasta Katowice na 2018 rok (DS-1264/18). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1265/18). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na 

stałe obwody głosowania (DS-1253/18). 

30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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-

1251/18). 

31. Rozpatrzenie skarg: 

a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania 

Prezydenta Miasta Katowice (DS-1258/18). 
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b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Z  P na 

działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1259/18). 

32. Zapytania radnych. 

33. Interpelacje radnych. 

34. Komunikaty i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LV 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.  

Serdecznie powitała także Pana Pawła Barskiego  Komendanta  Miejskiego 

Policji w Katowicach oraz Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży  Pożarnej  w  Katowicach. 

Powitała jeszcze Panią Jolantę Kolanko Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach.  

 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LV sesji został Radnym dostarczony 

przy zawiadomieniach o sesji.  

Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy ś.p. Zdzisława Jaskułę 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice I  kadencji  samorządu w latach 

1990-1994.  

 
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  LV sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Michał  

Luty i Dariusz Łyczko. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106536/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106537/Punkt%202%20sesji.asx
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Sekretarze sesji w osobach: Pana Michała Lutego i Pana Dariusza Łyczko  

zostali wybrani większością głosów, przy 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji,  

również Pana  Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan  Jerzy Forajter wyraził na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z LIV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  22 marca 2018r. 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 LIV sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

22 marca 2018r.  

Protokół z LIV 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.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmianę   

w  porządku obrad polegającą  na dopisaniu punktu 30a/ Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie 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-1251/18). 

Zmiana  została  przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%201,%20Data%2019.04.2018%2011.06.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106538/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%202,%20Data%2019.04.2018%2011.07.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106539/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%203,%20Data%2019.04.2018%2011.08.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106540/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%204,%20Data%2019.04.2018%2011.09.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106541/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności  między sesjami w okresie od  od 20 marca do 16 

kwietnia 2018 r. 
 

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt  7  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

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

 

W okresie od 21 marca 2018 roku do 19 kwietnia 2018r. odbyła się 22 marca br. 

sesja Rady Miasta Katowice oraz planowe posiedzenia komisji stałych Rady 

Miasta Katowice.  

W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca Rady wzięła udział  

w następujących wydarzeniach: 

22 marca 2018 roku w sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki, 

kończącej 4-letnią kadencję rady; 

23 marca 2018 roku w sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, 

kończącej 4-letnia kadencję rady; 

27 marca 2018 roku w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZLA w Katowicach; 

9 kwietnia 2018r roku w I sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice; 

12 kwietnia 2018 roku we Mszy  Św. oraz posadzeniu Dębu Niepodległości  

w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach; 

13 kwietnia 2018 roku w otwarciu placu zabaw z Budżetu Obywatelskiego  

w Miejskim Przedszkolu nr 93 w Katowicach; 

18 kwietnia 2018 roku w otwarciu konferencji dotyczącej zarządzania 

kryzysowego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na Wydziale Teologicznym 

UŚ. 

 

Punkt  8  Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali sprawozdanie 

jako druk sesyjny nr DS-1242/18. 

 

Pan Krzysztof Pieczyński Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice przedstawił krótkie sprawozdanie  

z wyborów do Młodzieżowej Rady w dniu 12 marca 2018r.   

 

Prowadząca obrady poinformowała ponadto, iż w dniu 9 kwietnia 2018r. 

odbyła się I sesja MRM IV kadencji. Przewodniczącą tej rady została wybrana 

Klaudia Bittner. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=106410
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106542/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106543/Punkt%208%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła sprawozdanie  

z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

 
Punkt 9 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice  

w 2017r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że informacja była dostępna na stronach 

BIP oraz E-sesji jako druk sesyjny nr DS-1241/18. 

Z informacją zapoznała się wstępnie Komisja Infrastruktury  

i Środowiska.  

 

Pani Jolanta Kolanko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przedstawiła  informację. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał o Szpital w Murckach. „Opisywali w gazecie, 

że tam jest grzyb… Ja stwierdzam, że to jest robiona kampania wyborcza. Nie 

ma tego grzyba. Jakby był, to prosiłbym o dokładną informację. Ja już  

z pracownikami rozmawiałem, to w ogóle tego nie ma”.  

 

Radny Adam Skowron odniósł się do informacji, że w Katowicach jest duży, 

poza średnią,  poziom zachorowań na boreliozę. Jak tłumaczy to SANEPID. 

Pani Jolanta Kolanko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
wyjaśniła, że jedynym zabezpieczeniem przeciwko boreliozie jest stosowanie 

repelentów i odpowiednia odzież. Jedyne co można by zrobić, to jakąś kampanię 

informacyjną na temat zabezpieczania się przeciwko boreliozie. Przywołana 

średnia dotyczy całej Polski. Katowice są dużym miastem i także miastem 

zielonym. Możliwość rekreacji w terenach zielonych powoduje być może 

większy odsetek zachorowań na tę chorobę. Część z chorych, 1/3 oświadcza, że 

identyfikuje miejsce ukąszenia poza terenem Katowic, natomiast 2/3 nie 

wyjeżdżały z miasta. Tu jednak pozostaje zawsze pewna wątpliwość, gdyż 

borelioza nie zawsze jest natychmiast diagnozowana.  

 

Radny Borys Pronobis przypomniał, że w ubiegłym roku robiono opryski 

przeciwko kleszczom. Czy tej częstotliwości i miejsca oprysków nie można 

zwiększyć.  

Pani Jolanta Kolanko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

wyjaśniła, że nie decyduje o tym i jest to pytanie do Pana Prezydenta.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106544/Punkt%209%20sesji.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2017r. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu 

pomnika przyrody. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1190/18. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1119/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1237/18. 

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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1120/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 12 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. 

Przedwiośnie  w Katowicach . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1239/18. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106545/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106412&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%205,%20Data%2019.04.2018%2011.46.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106546/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106413&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%206,%20Data%2019.04.2018%2011.47.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106547/Punkt%2012%20sesji.asx
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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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1121/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2017 rok. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1240/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały.   

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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1122/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 

"Janusza Zajdla".<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1211/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Projekt uchwały był konsultowany na Platformie konsultacji społecznych. Nie 

wniesiono żadnych uwag.   

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 LV/1123/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Katowicach "Moja Przychodnia".<zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106443&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%207,%20Data%2019.04.2018%2011.48.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106548/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106414&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%208,%20Data%2019.04.2018%2011.49.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106549/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106415&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%209,%20Data%2019.04.2018%2011.50.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106550/Punkt%2015%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1212/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

w trakcie konsultacji społecznych.  

W trakcie konsultacji na Platformie konsultacji społecznych nie wniesiono 

żadnych uwag.   

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 LV/1124/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2017 rok . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1249/18. 

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  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1125/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 

Seniorzy” za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1250/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Rada Seniorów Miasta Katowice pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LV/1126/18/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106416&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2010,%20Data%2019.04.2018%2011.51.04.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106551/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106417&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2011,%20Data%2019.04.2018%2011.51.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106552/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106420&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1255/18. 

Komisja Rozwoju 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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1127/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1202/18. 

Komisja Polityki  Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

w trakcie konsultacji społecznych.   

W trakcie konsultacji na Platformie konsultacji społecznych nie wniesiono uwag 

do projektu uchwały.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LV/1128/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy 

wraz ze sprzedażą gruntu. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1256/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Na e-sesji i w BIP został opublikowany obszar będący przedmiotem projektu 

uchwały. 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2012,%20Data%2019.04.2018%2011.52.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106553/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106421&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2013,%20Data%2019.04.2018%2011.53.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106554/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106422&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2014,%20Data%2019.04.2018%2011.54.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106555/Punkt%2020%20sesji.asx
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Radny Bartosz Wydra stwierdził, że nie jest przeciwny sprzedaży obiektu, 

jednak wątpliwości budzi  za jaką wartość nieruchomość zostanie sprzedana.  

Prezydent Marcin Krupa odpowiedział, że cena ustalona została na 

posiedzeniu Prezydenta Miasta na około 300 zł za metr kwadratowy 

powierzchni, co daje kwotę 0,5 mln zł  jako  cenę zakupu nieruchomości.  

 

Wobec  braku  dalszych uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1129/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice  

z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1257/18. 

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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1130/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, 

działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla 

Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1225/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały podczas konsultacji 

społecznych.  

W trakcie konsultacji na Platformie konsultacji społecznych nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi.    

Wobec  braku  dalszych uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106444&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2015,%20Data%2019.04.2018%2011.56.26.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106556/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106424&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2016,%20Data%2019.04.2018%2011.57.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106557/Punkt%2022%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1131/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Walerego Sławka".<zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1238/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały był konsultowany na Platformie konsultacji społecznych.  

W wyniku tych konsultacji żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do 

projektu uchwały.   

Ulicą „Walerego Sławka” będzie nazwana nowopowstała ulica, łącząca ulice: 

Wincentego Witosa oraz Walerego Sławka w Katowicach jako przedłużenie 

istniejącej ulicy o tej samej nazwie.  

Wobec  braku  dalszych uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1132/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Katowice w 2018 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1260/18. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała  projekt  uchwały 

pozytywnie.   

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że przedstawiony program ma już wieloletnią 

tradycję, bez mała 10 letnią. Jest bardzo dobrze przyjmowany przez środowiska, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Z tych środowisk 

pojawiła się sugestia aby rozważyć możliwość rozszerzenia tego programu, 

wykorzystując zmiany w zapisach ustawy o ochronie zwierząt,  na podstawie 

art. 11a ust. 3a, który stanowi, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt może obejmować plan sterylizacji lub 

kastracji zwierząt za zgodą, czyli na wniosek ich właścicieli. Program, który 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106426&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2017,%20Data%2019.04.2018%2011.58.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106558/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106558/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106428&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2018,%20Data%2019.04.2018%2011.59.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106559/Punkt%2024%20sesji.asx
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będzie na sesji uchwalany dotyczy zwierząt bezdomnych, natomiast otwartym 

jest problem zapobiegania bezdomności poprzez sterylizację lub kastrację 

zwierząt, za zgodą ich właścicieli. Jest to temat, który wymaga rozważenia, 

dodatkowo pada sugestia aby ten program był programem darmowym, tak aby 

osoby mniej uposażone mogły przeprowadzić ten zabieg także na swoich 

pupilach. Radny zaproponował aby pochylić się nad tą propozycją, której  

szacunkowy koszt, według niego,  wyniósłby około  30 tys. zł.  

Ponadto Radny zapytał czy „zgubiony” w projekcie uchwały  punkt 4 w § 24 

jest działaniem celowym, czy tez chochlikiem drukarskim. 

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że docierają do niego sugestie 

przedstawione przez Pana Radnego Forajtera. Zobowiązał się przeanalizować 

sprawę, oszacować grupę docelową oraz koszty rzeczywiste. Być może 

zdecyduje  się na zmianę uchwały w tym zakresie.  

Co do chochlika drukarskiego, Prezydent przyjął to jako autopoprawkę.  

 

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 LV/1133/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1261/18. 

Komisja  Rozwoju 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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1134/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy 

Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1262/18. 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106429&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2019,%20Data%2019.04.2018%2012.04.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106560/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106430&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2020,%20Data%2019.04.2018%2012.05.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106561/Punkt%2026%20sesji.asx
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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. 

Na początku Radni  procedowali nad 29 nieuwzględnionymi w części  

i w całości uwagami (odpowiednio 27 przy pierwszym wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu m.p.z.p. i 2 przy drugim wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu m.p.z.p.).  

 

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radny Maciej Biskupski odniósł się do obszaru nr 2 dotyczącego drogi 

zabezpieczenia drogi do Ośrodka Sportowego „Kolejarz”. Radny zapytał  

o wyjazd z Al. Korfantego. W dolnej części znajdują się na tym obszarze ogrody 

działkowe.  Radny zapytał czy plan zagospodarowania czy też budowa drogi, 

która powinna się tam rozpocząć pod koniec bieżącego roku, stwarza ryzyko,  

iż w tym fragmencie naruszone zostaną wspomniane ogrody działkowe.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że uchwalenie planu nie przesądza  

o rozwiązaniach technicznych, a jedynie zaznacza ślad. Konkrety analizowane 

będą w drodze technicznego projektu, a nie na etapie planu. 

 
Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa  

i Planowania Przestrzennego  przedstawiła poszczególne uwagi. 

 
Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

poszczególne uwagi: 

 

Pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 

29.12.2016r. do 27.01.2017r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi  

t.j. do dnia 10.02.2017r. 

 

1głosowanie 

uwaga nr  1 

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

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

„za”. 

 

2 głosowanie 

uwaga nr  2 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

3 głosowanie 

uwaga nr  3.1 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

4 głosowanie 

uwaga nr  3.2 

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

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

„za”. 

 

5 głosowanie 

uwaga nr  4.1 

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

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

„za”, 1 głos sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

6 głosowanie 

uwaga nr  4.2 

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

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

„za”. 

 

7 głosowanie 

uwaga nr  5.1 

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

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

„za”. 

 

8 głosowanie 

uwaga nr  5.2 

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

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

„za”. 

 

9 głosowanie 

uwaga nr  6.1 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

10 głosowanie 

uwaga nr  6.1.1 

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

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

„za”. 

 

11 głosowanie 

uwaga nr  6.2 

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

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

„za”. 

 

12 głosowanie 

uwaga nr  7.1 

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

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

„za”. 

 

13 głosowanie 

uwaga nr  7.2 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy 

„za”. 

 

14 głosowanie 

łączna uwaga nr  7.3 i 7.5 

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

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

„za”. 

 

15 głosowanie 

uwaga nr  7.4 

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

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

„za”. 

 

16 głosowanie 

uwaga nr  8.1 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”, 1 głos sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  

 

17 głosowanie 

uwaga nr  8.2 

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

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

„za”. 

 

18 głosowanie 

uwaga nr  8.3 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy 

„za”. 

 

19 głosowanie 

uwaga nr  9.1 

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

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

„za”. 

 

20 głosowanie 

uwaga nr  9.2 

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

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

„za”. 

 

21 głosowanie 

uwaga nr  9.3 

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

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

„za”. 

 

22 głosowanie 

uwaga nr  11.1 

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

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

„za”. 

 

23 głosowanie 

uwaga nr  11.2 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

24 głosowanie 

uwaga nr  12.1 

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

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

„za”. 

 

25 głosowanie 

uwaga nr  12.2 

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

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

„za”. 

 

26 głosowanie 

uwaga nr  12.3 

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

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

„za”. 

 

27 głosowanie 

uwaga nr  13 

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

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

„za”. 

 

Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 

6.12.2017r. do 8.01.2018r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi  

t.j. do dnia 22 .01. 2018r. 

 

28 głosowanie 

uwaga nr  1.1 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 20 głosy 

„za”. 

 

29 głosowanie 

uwaga nr  1.4 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

( Protokół z imiennego głosowania 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 jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1135/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1263/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1136/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2018 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1264/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o zwiększenie wydatków z przeznaczeniem - 

w punkcie  3.9 na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych 

Szeregów w Katowicach”. Czy jest już decyzja środowiskowa w tej sprawie. 

Prace zostały wstrzymane ze względu na konieczność wydania takiej decyzji.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie ma jeszcze tej decyzji w związku  

z koniecznością obserwacji prowadzonej w okresie wiosennym i  z początkiem 

lata. 

Radny Aleksander Uszok  zauważył, że w takim razie „bezzasadne” jest 

głosowanie nad przeznaczeniem środków na wspomnianą inwestycję, skoro 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2021,%20Data%2019.04.2018%2012.18.17.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106409&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2051,%20Data%2019.04.2018%2012.51.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106562/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106432&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2052,%20Data%2019.04.2018%2012.52.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106563/Punkt%2028%20sesji.asx
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jeszcze kwestie proceduralne związane z budową nie są do końca  rozstrzygnięte  

i wyjaśnione.  

 

Wobec  braku  dalszych  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1137/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 . 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1265/18. 

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 większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1138/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1253/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały konsultowany był na Platformie konsultacji społecznych. Do 

ww. projektu nie wniesiono uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1139/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106434&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2053,%20Data%2019.04.2018%2012.54.29.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106564/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106436&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2054,%20Data%2019.04.2018%2012.55.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106565/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106439&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2055,%20Data%2019.04.2018%2012.56.09.pdf
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mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1251/18. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,  

w trakcie konsultacji społecznych.  

Projekt uchwały opiniowany był na Platformie Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1140/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 31 Rozpatrzenie skarg: 

a) Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania Prezydenta 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1258/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1141/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

b) Pana Z  P  na działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1259/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Pan Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106566/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106441&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2056,%20Data%2019.04.2018%2012.57.14.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106567/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106446&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2057,%20Data%2019.04.2018%2012.59.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106568/Punkt%2033%20sesji.asx
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poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr LV/1142/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 32 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Michał Luty przypomniał, że w 2013r. Pan Prezydent Bronisław 

Komorowski zaproponował budowę pomnika Wojciecha Korfantego  

w Warszawie. Propozycja została przyjęta z aprobatą. W styczniu 2014r. 

okazało się, że ten pomnik ma być budowany za śląskie pieniądze i propozycja 

ta wywołała w naszym regionie oburzenie. W skład komitetu odpowiedzialnego 

za wybudowanie pomnika weszli: Prezydent Warszawy Pani Hanna 

Gronkiewicz Waltz, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa 

Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice, Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup 

Wiktor Skworc oraz były Premier Jerzy Buzek. Sprawa powróciła we wrześniu 

2014r., kiedy Pan Prezydent Piotr Uszok wysłał Pana Michała Lutego na 

spotkanie wymienionego wcześniej komitetu. Warszawa przygotowała 

propozycję co do lokalizacji pomnika. Była to dobra propozycja. Natomiast  

w sprawie poniesienia kosztów budowy, Pan Michał Luty zabrał wówczas głos  

i   stwierdził, że „to jest skandal, żeby pomnik Wojciecha Korfantego  

w Warszawie budowany był za pieniądze śląskie, bo to uwłacza wszelkiej 

przyzwoitości”. Dwa miesiące później, w listopadzie 2014r. Rada Miasta 

Warszawy podjęła decyzję o budowie tego pomnika, gdzie odpowiedzialną za to 

przedsięwzięcie wyznaczono Panią Prezydent Warszawy, natomiast zgodnie  

z punktem 3 uchwały inwestorem pomnika będzie Rada Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. Obecnie sprawa wraca. W Warszawie została podpisana umowa 

pomiędzy Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz Waltz i Prezydentem 

Świętochłowic Panem Dawidem Kostempskim, którego przedstawia redaktor 

jednej z gazet jako inicjatora tego pomnika. Sprawę mają sfinansować władze 

stolicy oraz miasta Województwa Śląskiego i Górnośląska Metropolia.  

„Ja uważam, że jest to sprawa honoru jakiegoś. Gdyby Pan Kostempski 

przekonał swoją partyjną koleżankę Panią Prezydent  Hannę Gronkiewicz 

Waltz, żeby sfinansowała budowę  pomnika Wojciecha Korfantego  

w Warszawie, miałbym dla Niego wiele szacunku. Niestety, tak się nie stało. 

Budowę pomnika, jak donoszą media mają sfinansować władze stolicy, a także 

miasta Województwa Śląskiego oraz Metropolia. Takie wyciąganie ręki po 

śląskie pieniądze jest nie tylko nie honorowe ale i „wbija klina” pomiędzy Śląsk 

i Warszawę. Nie służy to interesom Polski, jest po prostu działaniem 

rozłamowym. Ta decyzja spotkała się z oburzeniem mieszkańców Śląska. 

Wystarczy zajrzeć na wpisy pod tymi artykułami, co jest oczywiście całkowicie 

zrozumiałe. Pani Prezydent Warszawy hojną ręką wydała ponad 100 mln zł na 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106448&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2055,%20Glosowanie%2058,%20Data%2019.04.2018%2013.00.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106569/Punkt%2034%20sesji.asx
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odszkodowania, w cudzysłowie, dla kamieniczników. Nie stać jej na 

zbudowanie pomnika, który będzie zdobił stolicę. Jest to skandal, w którym nie 

powinny brać udziału miasta naszego regionu.  W związku z tym pytam Pana 

Prezydenta o stanowisko miasta Katowice, bo uważam, że powinniśmy zrobić 

wszystko, żeby ta haniebna umowa nie została zrealizowana i żeby pomnik 

wybudowany został za pieniądze miasta, które to miasto będzie ozdobione tym 

pomnikiem i którego to pomnika bardzo Warszawie dzisiaj brakuje”.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest bardzo, ale to bardzo 

delikatna. Trudno nie mówić o uhonorowaniu wielkiego Ślązaka i wielkiego 

Polaka, jakim był Wojciech Korfanty. Z drugiej strony pojawia się aspekt 

związany z kwestią kto go powinien uhonorować i w jaki sposób. Wydaje się 

być zasadnym, aby Rzeczpospolita wyraziła tę wolę i chęć. Jak wiadomo 

Korfanty był za przyłączeniem Śląska do Polski. Pan Prezydent w pełni podziela 

zdanie Pana Radnego Lutego dotyczące tego, kto powinien wybudować ten 

pomnik, a powinna go wybudować stolica albo władze centralne. Z punktu 

widzenia braku możliwości takiego działania, trzeba się głęboko zastanowić, 

czy zasadnym jest współuczestniczenie w tym dziele, czy nie. Jest to bardzo 

trudne pytanie, na które jednoznacznie w tej chwili nie jest w stanie Pan 

Prezydent udzielić odpowiedzi. Jeżeli taka chęć powstanie, to będzie to 

przedmiotem obrad Rady Miasta Katowice. Prezydent osobiście uważa, że 

„wypadałoby jednak to uhonorowanie dokonać z zupełnie innego źródła, jako 

upamiętnienie człowieka, który walczył o to, aby Śląsk był Polski”.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o Szpital w Murckach, który w ostatnim 

czasie był przedmiotem różnych niepochlebnych spekulacji medialnych. Radna 

zapytała na jakim etapie jest modernizacja Szpitala i jakie działania zostały 

podjęte. Czy prace idą zgodnie z planem. Kolejna sprawa to lokalizacja stacji 

rowerowej w Murckach, która znajduje się w mało uczęszczanym miejscu. 

Zarówno mieszkańcy, jak i rada jednostki pomocniczej zwracali się z prośbą  

o przeniesienie tej stacji. Radna zapytała czy istnieje taka możliwość, np. na 

murckowski rynek. Kolejne pytanie Pani Radnej dotyczyło ulicy Wspólnej,  

a właściwie alternatywnego dojazdu do niej. Na jakim etapie są te prace.  

Ponadto mieszkańcy zgłaszają problem parkowania przez policjantów w taki 

sposób, że blokują przejazd.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, w sprawie ul. Wspólnej, że miasto 

załatwiło wszystkie formalności i oczekuje na zgodę Pana Wojewody Śląskiego 

na realizację inwestycji związanej z połączeniem ulicy Wspólnej z ul. 

Tunelową. W kwestii usytuowania stacji rowerowej, to pierwszą propozycją 

było jej umieszczenie w parku i taka decyzja zapadła. Stacja usytuowana została 

przy szlaku rowerowym. Taka była idea obecnego usytuowania stacji. Jeżeli 

istnieje potrzeba zmiany, to w przyszłym sezonie można ją rozpatrzyć.  
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji w Szpitalu w Murckach, Prezydent 

stwierdził, że jest to spółka prawa handlowego, ma swojego prezesa, który ma 

jasno przedstawione wytyczne, jest rada nadzorcza, która pilnuje 

podejmowanych działań i nie dotarły do Prezydenta żadne sygnały, które by 

świadczyły o problemach w realizacji przedstawionego, także Radzie Miasta 

Katowice, programu naprawczego i inwestycyjnego tego szpitala.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że powinniśmy przygotować apel do innych 

miast ze stanowiskiem aby „Warszawa się nie wygłupiała, że użyję takiego  

nieparlamentarnego słowa, bo Pani Prezydent ma ewidentne kłopoty z budową 

pomników, tego pomnika Wojciecha Korfantego przez trzy i pół roku nie 

wybudowała. Nie będę wspominał o innych pomnikach. Więc to nie chodzi  

o nasze skąpstwo, bo my nie jesteśmy skąpi, my pomniki budujemy. Chodzi  

o jakąś godność, godność polską, której Pani Prezydent Warszawy uwłacza”.    

 

Radny Damian Stępień poinformował, że w okresie zimowym „Tauron 

Energetyka” przeprowadzał prace związane z wymianą izolatorów przy jednym 

ze słupów energetycznych, w wyniku czego uszkodzona została wykonana 

wcześniej przez miasto droga asfaltowa dla pieszych od przystanku „Bogucice-

Cmentarz” do Osiedla Kukuczki. Radny poprosił o interwencję w celu 

przywrócenia poprzedniego, dobrego stanu drogi. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się zainterweniować w sprawie.  

 

Radny Marek Nowara poprosił o interwencję w Dolinie Ślepiotki, gdzie  

w znacznym stopniu teren jest zanieczyszczony śmieciami i różnymi odpadami. 

Ponadto Radny zgodził się osobiście oraz jako przedstawiciel środowiska 

reprezentowanego przez siebie w Radzie Miasta z wygłoszonym stanowiskiem 

Pana Radnego Lutego. Podziękował za ten głos. Dobrze, że taki głos płynie  

z wielu środowisk. Pan Prezydent wspomniał o dylemacie, czy w sytuacji kiedy 

nie ma innej możliwości aby pomnik powstał powinniśmy dopłacać pieniądze 

do jego budowy. „W moim przekonaniu śląski podatnik nie powinien dopłacać 

do żadnych pomników budowanych w Warszawie”.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do interwencji w zgłoszonej sprawie 

Doliny Ślepiotki.  

 

Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na kilka spraw: 

1/ możliwość rozważenia wymiany barierek ochronnych znajdujących się przy 

ul. Medyków i Śląskiej; 

2/ planowaną wycinkę drzew przy ul. Asnyka. Znajdują się tam 50-letnie dęby. 

Sprawa dotyczy także terenu wokół byłego boiska „Kolejarza”.  

Radny poprosił o pisemną odpowiedź.  
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Ponadto przekazał stronie prezydenckiej zdjęcie obrazujące sytuację, o której 

wielokrotnie już wspominał na sesjach rady, a dotyczącą ulicy Zarańskiego.  

 

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta, żeby „przejąć 

ten Rozwój, by oni nie musieli płacić czynszu, bo Rozwój nie wytrzymuje  

z płaceniem czynszu. To jest jedna sprawa. Druga prośba, to bym prosił, żeby tą 

drogę dokończyć. A trzecia – ja popieram Pana Michała Lutego. Bardzo dobrze 

Pan stawia sprawę.  

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał o kilka spraw: 

1/ długo trwający remont wiaduktu kolejowego nad ul. Szopienicką. Kiedy ten 

remont się zakończy; 

2/ przejazd kolejowy, który przebiega przez ulicę Górniczego Dorobku  

w Nikiszowcu. Torowisko jest od lat nieczynne. Czy jest możliwość usunięcia 

tego fragmentu, który „przecina” jezdnię.  

Radny poprosił o pisemną odpowiedź.  

 

Radny Aleksander Uszok w związku z budową nowych ścieżek na Dolinie 

Trzech Stawów, zapytał czy prawdą jest, że powstająca na tym terenie pętla ma 

być wyłączona z ruchu rowerowego i ma  być podobno zamknięta dla rowerów. 

Radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że są takie zamierzenia aby wyłączyć tę 

część pętli z ruchu rowerowego. Uważamy, że jazda rowerem w kółko niewiele 

daje, a dla rolkarzy jest to jakiś  sposób spędzania czasu. Chodzi o to aby było 

bezpiecznie, ze względu na dość wąską drogę przeznaczoną na ten cel. 

Inwestycja była zaplanowana z przeznaczeniem dla rolkarzy.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o dwie sprawy: 

1/ prawie dwuletni okres czasu od złożenia interpelacji odnośnie remontu 

schodów ruchomych na dworcu PKP. Zapytał kiedy zostaną one uruchomione; 

2/ remontowanego  placu zabaw na terenie Parku Kościuszki. Radny zapytał czy 

termin zakończenia remontu nie jest zagrożony i czy przewiduje się ochronę 

tego obiektu poprzez zamontowanie monitoringu lub częstsze patrole Straży 

Miejskiej.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że w kwestii schodów na dworcu PKP, to 

miasto podpisało porozumienie dotyczące współuczestnictwa w wymianie 

schodów  na nowe. Na dzisiejszej sesji w zmianach budżetu oraz w budżecie na 

2018r. radni podjęli tę inwestycję. Jej koszt to 490 tys. zł. Miasto ma wpływ na 

uczestnictwo w przetargu, jak i na odbiór robót. 

Co do placu zabaw w Parku Kościuszki, to Prezydent stwierdził, iż nie ma 

sygnałów o opóźnieniu realizacji inwestycji. Najlepszym zabezpieczeniem 

obiektu zapewne będą  sami mieszkańcy.  
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Radny Adam Skowron zwrócił się z prośbą o interwencję o spowodowanie 

uprzątnięcia przejścia podziemnego znajdującego się przy ul. Sokolskiej  

w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się zainterweniować w sprawie.  
                                                                                                

Punkt 33 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.udzielenia pomocy Pani N P w znalezieniu pracy na stanowisku pracownika 

biurowego w branży medyczne, 

1.2. udzielenia Pomocy w przyspieszeniu przydziału mieszkania i znalezieniu 

pracy pani M W, 

1.3. zmiany administratora z Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o. ul. Krasińskiego 14 na Komunalny Zarząd Gospodarki 

mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5 Katowice, 

1.4. wykupu lokalu komunalnego przy ul. Kościuszki 72 w Katowicach, 

1.5. zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Kozielskiej 1/6 w Katowicach na 

mniejszy, 

1.6. utrzymania w placówce mało licznych klas, 

1.7. przydziału mieszkania dla Pana J P zam. przy ul. H. Kołłątaja  

w Siemianowicach Śląskich, 

1.8. pomocy w znalezieniu zatrudnienia w szpitalu jako pracownik gospodarczy 

lub pracownik izby przyjęć, 

1.9. wykupu mieszkania przy ul. Zielonogórskiej 44 w Katowicach, 

1.10. zainstalowania monitoringu na os. Tysiąclecia, os. Witosa, Załężu, 

1.11. udzielenia pomocy pani I O w znalezieniu pracy, 

1.12. umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie oprysków przeciw kleszczom.  

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. zainstalowania monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Katowicach 

przy ul. Gallusa 5, 

3.2. przyspieszenia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic 

Rolnej i Kłodnickiej, 

3.3. przydziału na lokal mieszkalny dla B.M., 

3.4. przyjęcia do Przedszkola Nr 12 w Katowicach córki p. M. zam.  

w Katowicach, 

3.5. udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy mieszkance Katowic  

K. K., 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106570/Punkt%2035%20sesji.asx
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3.6. uruchomienia placu zabaw usytuowanego w rejonie ul. Ligockiej  

w Katowickiej, 

3.7. przyśpieszenia dokonania zamiany lokalu mieszkalnego z wybranym 

kontrahentem dla wielodzietnej Rodziny - mieszkańców Katowic, 

3.8. zagospodarowania terenów po nasypie kolejowym po byłej piaskowni  

i udostępnienia ich mieszkańcom osiedla Witosa w Katowicach, 

3.9. umieszczenia koszy na śmieci przy placu zabaw, ul. Ligocka, 

3.10. położenia nowej nawierzchni ulicy Karolinki w Katowicach, 

3.11. dofinansowania projektu realizowanego przez Przedszkole Nr 85  

w Katowicach, 

3.12. przydziału na lokal mieszkalny dla p. U. K., 

3.13. wydzierżawienia terenu w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, 

3.14. zabezpieczenia nieruchomości przy ul. W. Pola 16 przed dostępem osób 

niepowołanych, 

3.15. wykonania remontu w pawilonie użytkowanym przez Stowarzyszenie 

„szansa dla każdego” usytuowanym w podwórzu nieruchomości przy ul. 3 Maja 

36 w Katowicach, 

3.16. wykorzystania działki nr 2/48 Gminy Katowice na miejsce postojowe, 

3.17. przejęcia obiektu KS Rozwój Katowice przez Miasto Katowice, 

3.18. wycinki drzew na ul. Panewnickiej, Emerytalnej i Zagrody w Katowicach, 

3.19. rozwiązania problemu związanego z dowozem dzieci do Miejskiego 

Przedszkola Nr 94 w Katowicach. 

 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły interpelacje następujących Radnych: 

1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie montażu lustra drogowego w rejonie 

ul. Kijowskiej i ul. Braci Wieczorków. 

2/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie dostosowania budynku Miejskiego 

Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi do obowiązujących standardów 

ppoż. 

 

Punkt 34 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów. 

1/ przypomnienie o obowiązku złożenia w sekretariacie Biura Rady Miasta do 

dnia 30 kwietnia b.r. dwóch egzemplarzy oświadczenia majątkowego za 2017 r. 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wraz egzemplarzami kopii zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 (PIT), 

2/ w dniu 1 kwietnia 2018r. wpłynęło pismo Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa z dnia 23 marca 2018r., będące podziękowaniem za „wszelką 

życzliwość i okazywane wsparcie w pracach RJP nr 8 w kadencji 2014-2018”. 

Podziękowania skierowane zostały także dla pracowników Biura Rady Miasta  

z Z-cą Naczelnika Rafałem Dłubakiem na czele.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106571/Punkt%2036%20sesji.asx
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3/ otrzymanie pism, datowanych na 27 lutego 2018r. oraz 4 kwietnia 2018r., 

stanowiących wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałami:  

- nr XLVII/872/17 Rady Miasta Katowice z dnia 3 października 2017r.  

w sprawie  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów; 

- nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie 

ustalenia  strefy  płatnego  parkowania  dla  pojazdów  samochodowych  na 

dogach publicznych na obszarze miasta Katowice. 

Kopie obu pism otrzymali P.P. Radni.   

4/ informacji, że w dniu 13 maja 2018 r. w godzinach od 7:00 do 19:00 odbędą 

się wybory do RJP nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, 

nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 16 Janów-Nikiszowiec, nr 18 Murcki, nr 21 

Kostuchna i nr 22 Podlesie. Nie odbędą się natomiast wybory w Zarzeczu. 

 

Punkt 35 Zakończenie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.30. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106572/Punkt%2037%20sesji.asx

