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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LVI  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 24 maja  2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:25 

Numery podjętych uchwał: LVI/1143/18 do LVI/1165/18 

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 - apel w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego w 

Warszawie. 

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski  

2/ Tomasz Maśnica   

3/ Bożena Rojewska  

4/ 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 LV 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. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie budowy pomnika Wojciecha 

Korfantego w Warszawie. (DS-1289/18). 

     8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu  

          na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" (DS-1287/18). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 6 Ligota - Panewniki (DS-1269/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 8 Osiedle Witosa (DS-1270/18). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 13 Bogucice (DS-1271/18). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-1272/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1273/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 18 Murcki (DS-1274/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 21 Kostuchna (DS-1275/18). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 

nr 22 Podlesie (DS-1276/18). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz 

ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (DS-1252/18). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do 

finansowania (DS-1280/18). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 

2016 – 2021 za 2017 rok (DS-1281/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu 

na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki" (DS-1282/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2017r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-

1284/18). 

22. 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. 

Tysiąclecia   w Katowicach (DS-1285/18). 

23. Przeniesiony do punktu 8a/ 
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - 

część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1288/18). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2017 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (DS-

1292/18). 

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

miasta Katowice na 2018 rok (DS-1293/18). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1294/18). 

      27 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do  

          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi  

          Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę  

          Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad  

          zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na  

          terenie miasta Katowice w 2017 roku (DS-1298/18). 

      27 b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

          rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu  

          Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A P-K, A P   

          i A  K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu  
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         mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej (DS- 

        1299/18). 

   27 c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

        rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu  

        Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani BS i pana  

        B S  z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 

        w Katowicach przy ul. 1-go Maja  (DS-1300/18). 

  27 d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do  

        Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na  

        skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ  

        w Katowicach (DS-1301). 

28. Zapytania radnych. 

29. Interpelacje radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LVI 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 również zaproszonego Pana dr n.med. Jacka Kozakiewicza 

Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LVI sesji został Radnym dostarczony 

przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106900/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106901/Punkt%202%20sesji.asx
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Na sekretarzy  LVI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Michał  

Luty i Marek Nowara. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Michała Lutego i Pana Marka Nowary zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 19 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 21 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z LV sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  19 kwietnia 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 LV sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

19 kwietnia 2018r. 

Protokół z LV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 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 zmianę  w  porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 23 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" (DS-1287/18) do punktu 

8a/.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%201,%20Data%2024.05.2018%2011.10.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106902/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%202,%20Data%2024.05.2018%2011.11.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106904/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%203,%20Data%2024.05.2018%2011.12.33.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106905/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%204,%20Data%2024.05.2018%2011.15.30.pdf
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Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 5820 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice  zawnioskował o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na: 

1/  dopisaniu punktu 27 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta 

Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 roku 

(DS-1298/18), 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

2/ dopisaniu punktu  27 b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 

Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A P-K, 

A  P  i A  K  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-1299/18), 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

3/ dopisaniu punktu  27 c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 

Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  

S i pana B S  z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 

w Katowicach przy ul. 1-go Maja  (DS-1300/18), 

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

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

4/ dopisaniu punktu 27d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach (DS-

1301). 

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> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności  między sesjami w okresie od  w okresie od 17 kwietnia 

do 21 maja 2018 r. 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%205,%20Data%2024.05.2018%2011.16.12.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%206,%20Data%2024.05.2018%2011.16.54.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%207,%20Data%2024.05.2018%2011.17.33.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%208,%20Data%2024.05.2018%2011.18.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106906/Punkt%206%20sesji.asx
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/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta   

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

 

W okresie od 18 kwietnia 2018 roku do 23 maja 2018 roku 19 kwietnia br.  

odbyła się  sesja Rady Miasta Katowice  oraz  planowe posiedzenia komisji 

stałych Rady Miasta Katowice. 

20 kwietnia 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Marek 

Chmieliński uczestniczył w uroczystości 145. rocznicy urodzin Wojciecha 

Korfantego; 

20 kwietnia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w spotkaniu-kolacji z delegacją Ukrainy; 

22 kwietnia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

wzięła udział w Mszy Św. w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej w Kościele 

Garnizonowym w Katowicach; 

25 – 27 kwietnia 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna 

Siejna uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich 

w Warszawie; 

3 maja 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

z delegacją radnych wzięła udział w Mszy Św. za ojczyznę oraz w uroczystości 

składania kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego; 

10 maja 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w otwarciu rozbudowanego Miejskiego Przedszkola nr 41                                                              

w Katowicach; 

13 maja 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w pracach Okręgowej Komisji Wyborczej Rady Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 22 Podlesie; 

14-16 maja 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach; 

17 maja 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Katowicach; 

18 maja 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz                             

w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Tychach; 

22 maja 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w 

dziedzinie sportu w MDK w Giszowcu; 

23 maja 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w spotkaniu z kombatantami w Ligocie. 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=106816
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106907/Punkt%207%20sesji.asx
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Punkt  8  Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie budowy pomnika 

Wojciecha Korfantego w Warszawie wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady powitała Pana Dawida Kostempskiego  Prezydenta 

Świętochłowic, który przybył na sesję i zawnioskował o zabranie głosu w 

omawianym punkcie porządku obrad.   

Prowadząca obrady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt apelu 

jako druk sesyjny nr  DS-1289/18 wraz z autopoprawką. 

Poinformowała, że projekt stanowi inicjatywę trzech radnych  Rady Miasta 

Katowice.   

Osobą upoważnioną do przedstawienia projektu jest Pan Radny Michał Luty.  

 

Do projektu apelu Pan Prezydent przedłożył opinię zawartą w piśmie z dnia 18 

maja 2018r. Stwierdził w niej, że projekt apelu spełnia wymogi formalno-

prawne.  

 

Na posiedzeniu  Komisji Organizacyjnej w dniu 22 maja 2018r.  grupa radnych 

złożyła autopoprawkę polegającą na:  

-  usunięciu rozdzielnika ze strony 2 pn. „apel prosimy przesłać do 

wiadomości”;  

- wprowadzenie dnia i numeru podjęcia uchwały Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego ( 6 listopada 

2014r. nr XCIV/2405/2014). Projekt z autopoprawką przekazano P.P. Radnym.   

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt apelu pozytywnie wraz  

z autopoprawką.  

Pan Michał Luty przedstawił projekt apelu z autopoprawką: 

„Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo! 

(Przed sesją Rady Miasta rozdałem kilka wydruków mających udokumentować 

to co za chwilę zamierzam powiedzieć).   

 

Podjęcie apelu ma uzmysłowić decydentom, że budowa pomnika Wojciecha 

Korfantego w Warszawie nie może być oderwana od poczucia godności 

mieszkańców Górnego Śląska. Pomysł zbierania pieniędzy  w naszych gminach 

oburza zarówno autochtonicznych mieszkańców  jak i tych, którzy tu 

przyjechali i utożsamiają się z tą Ziemią. Takich ludzi jest zdecydowana 

większość. W ankiecie „Dziennika Zachodniego” aż 92 % respondentów 

opowiedziało się przeciw zbieraniu pieniędzy na Górnym Śląsku. Także 

czytelnicy „GW”, zapewne bardziej wyrozumiali dla poczynań Pani Prezydent 

Gronkiewicz-Waltz z oburzeniem przyjęli pomysł takiej kwesty. Można się  

o tym przekonać m. in. na stronach internetowych w/w mediów.  Podjęcie 

jakiejkolwiek zbiórki  zostanie na zawsze zapamiętane jako czyn uderzający  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106908/Punkt%208%20sesji.asx


 

 

 

 

 

9 

w godność mieszkańców tej ziemi i w pamięć samego Korfantego, zasłużonego 

dla Polski w sposób szczególny. Przy okazji da też natychmiast argument tym 

wszystkim, którzy lansują pogląd o traktowaniu po macoszemu Śląska przez 

elity warszawskie. O co chodzi w tej sprawie? Przecież nie o pieniądze, którymi 

Pani Prezydent  szasta w sposób niewyobrażalny. Koszty pomnika to mniej 

więcej 2 mln złotych [według projektu wyłonionego w konkursie 

architektoniczno-rzeźbiarskim], mają się nijak do ponad stu milionów  

wypłaconych lekką ręką w formie tzw. odszkodowań. Jeżeli nie chodzi  

o pieniądze to o co chodzi? 

 

Szanowni Państwo! 

Rada Miasta Stołecznego Warszawy 6 listopada 2014 roku podjęła uchwałę  

w sprawie wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego. Uchwała została 

podjęta na wniosek Komitetu Budowy Pomnika, w skład którego weszło wiele 

ważnych postaci życia publicznego, wśród nich ówczesny prezydent Katowic, 

Pan Piotr Uszok. Jako inwestor budowy pomnika wskazana została instytucja 

państwowa (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), a wykonanie uchwały 

powierzono Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. Pytam, jak to się 

stało, że przez trzy i pół roku nic się w tej sprawie nie wydarzyło, a dziś mimo 

obowiązującej uchwały  lansowany jest budzący powszechny sprzeciw pomysł 

zbierania pieniędzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu ? Miasto Katowice od 2014 

roku zbudowało dwa pomniki i buduje trzeci.  Z czym mamy do czynienia w 

Warszawie? Z nieudolnością? Ze złą wolą? A może z jednym  

i drugim? 

 

Dziś usiłuje się przekreślić dorobek Komitetu, który doprowadził do podjęcia 

uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. W mediach, jak gdyby 

nigdy nic, pojawia się Pani Gronkiewicz-Waltz  nie wyjaśniając ewidentnego 

niewykonania uchwały (powtarzam: przez trzy i pół roku ), przedstawia tylko 

kolejny „pomysł”. A pojawia się w osobliwym towarzystwie prezydenta 

Świętochłowic, przedstawianego jako jeden z ...  „inicjatorów” budowy 

pomnika.  Monumentu, który już dawno  (zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami)  powinien  stać w Warszawie! Przemilczanie dorobku tamtego 

Komitetu jest rzeczą niegodną, a występowanie w medialnym show i kreowanie 

się na „inicjatora” przypomina niestety powiedzenie „konia kują a żaba nogę 

podstawia”. Jest po prostu żenujące. 

 

Szanowni Państwo! 

Zwracam się do Rady Miasta Katowice o podjęcie tego apelu. Jestem 

przekonany, że mocny głos katowickiej Rady Miasta zostanie usłyszany  

i przyczyni  się do zakończenia tej sprawy w sposób godny, nie uwłaczający 

pamięci Wojciecha Korfantego, wielkiego Ślązaka i Polaka”. 



 

 

 

 

 

10 

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że „nasze stanowisko” jest znane w tej 

sprawie. Na poprzedniej sesji również w tym temacie się wypowiadaliśmy. 

Uważamy, że śląski podatnik nie powinien finansować żadnych pomników  

w Warszawie, w tym konkretnym przypadku pomnika Wojciecha Korfantego. 

Oczywistym jest, że państwo polskie po wsze czasy powinno być wdzięczne tej 

postaci za to m.in., że głównie dzięki jego działaniom do ówczesnej Polski 

włączona została część Górnego Śląska z całym swym bogactwem kulturowym, 

gospodarczym i społecznym. Śląscy samorządowcy, którzy popierają ideę 

budowy pomnika i chcieliby „z kieszeni mieszkańców” naszego regionu tę 

budowę finansować, mogliby jako osoby prywatne wesprzeć inicjatywę  

i w taki sposób współfinansować budowę  pomnika. Metropolia powstała po to, 

żeby pieniądze były kierowane z Warszawy do naszego regionu, a nie  

w odwrotnym kierunku. Podsumowując Radny stwierdził, że zgadzamy się co 

do idei tego apelu, nie do końca z wszystkimi argumentami, które przedstawił 

Pan Radny Luty, ale popieramy kwintesencję tego apelu.  

 

Pan Dawid Kostempski Prezydent Świętochłowic podziękował za możliwość 

zabrania głosu. Stwierdził, że zgadza się z niektórymi punktami 

przedstawionego apelu dotyczącego przede wszystkim faktu, iż Wojciech 

Korfanty był wielkim Ślązakiem. To dyktator III Powstania Śląskiego, 

Komisarz Plebiscytowy, osoba dzięki której m.in. Śląsk w tej chwili  „wygląda, 

jak wygląda”. To dzięki niemu i trzeciemu ruchowi narodowo-wyzwoleńczemu 

- III Powstaniu Śląskiemu korzystamy ze swobód demokratycznych oraz  

z wolności, w tym wolności słowa. W 2014r. rzeczywiście Rada Miasta 

Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę o przedstawieniu i wskazaniu 

lokalizacji pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie na rogu alei 

Ujazdowskich i ul. Agrykoli. Inwestorem miał być podmiot, który obecnie już 

nie funkcjonuje. Przez ostatnie trzy i pół roku Warszawa  podejmowała 

działania w celu wzniesienia tego pomnika, przede wszystkim zwracając się do 

obecnego rządu w celu jego sfinansowania. Kilka miesięcy temu został 

powołany zespół wśród prezydentów i burmistrzów miast tworzących 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. „Osobiście poczułem się w obowiązku 

zostania inicjatorem budowy  pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. 

Wychodzę z takiego założenia, jako osoba, która zdecydowała się na budowę 

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, jedynej takiej instytucji 

zarówno na Śląsku, jak i w całej Polsce. Muzeum opowiada w sposób 

transparentny prawdziwą historię Powstań Śląskich, okresu plebiscytu, działań 

militarnych, mających miejsce na początku XX wieku. Od kilku lat prowadzimy 

skuteczną i efektywną politykę historyczną i m.in. opowiadamy oraz 

przytaczamy argumenty, które świadczą o tym, że Wojciech Korfanty pracował, 

działał i wiele zrobił dla naszego regionu. Zdecydowaliśmy się w gronie miast 
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tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię aby wznieść pomnik 

Wojciecha Korfantego, współfinansowany ze środków miast śląskich oraz 

Miasta Stołecznego Warszawy. Kilkukrotnie podejmowaliśmy działania, które  

skierowane były do Wojewody Śląskiego oraz do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Ja również jestem zwolennikiem aby państwo 

polskie sfinansowało ten pomnik. Niestety, obecny rząd nie chce tego pomnika 

sfinansować, nie zareagował na nasze apele…, dlatego zdecydowaliśmy się na 

jedyne rozwiązanie tego problemu - współfinansowanie pomnika  Wojciecha 

Korfantego wraz z Warszawą. Warszawa dokonuje precedensu w zakresie 

współfinansowania tego typu inicjatyw. Nigdy wcześniej nie przeznaczała  

w budżecie miasta środków na budowę pomnika. Chronologicznie wygląda to 

tak: powstał komitet. Jako inicjator nawiązałem kontakt z Miastem Stołecznym 

Warszawą, a równocześnie rozpocząłem zbiórkę środków finansowych wśród 

miast  Metropolii i nie tylko, bo również miastem, które zadeklarowało środki 

na ten cel są miasta Opole i Kędzierzyn Koźle… Powstał zespół, który będzie 

jednocześnie komisją urbanistyczną. Stworzy ona projekt tego pomnika. Składa 

się ona również ze Ślązaków. Są tam przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych 

z Katowic, jest Pan Tomasz Konior, jest przedstawiciel Muzeum Powstań 

Śląskich, wielu Ślązaków, którzy tworzyli wspaniałe projekty urbanistyczno-

przestrzenne. Warto powiedzieć, że oprócz gmin śląskich, ja osobiście jako 

Prezydent Miasta, jako pierwszy, zadeklarowałem środki finansowe  

i zarezerwowałem  je w budżecie tegorocznym, bo chcemy aby pomnik został 

wzniesiony w 100 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.  Warto powiedzieć, 

że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czyli zgromadzenie 41 wójtów,  

burmistrzów i prezydentów miast zdecydowała się na przekazanie środków. 

Również Katowice głosowały za tym, aby 100 tys. zł w GZM przeznaczyć na 

wzniesienie pomnika Wojciecha Korfantego. 100 tys. zł daje Metropolia,  

a następnie miasta śląskie. 300 tys. zł to wkład Miasta Stołecznego Warszawy. 

Wartość pomnika szacowana jest na około 1 mln 300 tys. zł. do 1,5 mln zł.  

W tej sprawie został podpisany list intencyjny oraz umowa o wzniesieniu 

pomnika Wojciecha Korfantego… Podpisałem ją w imieniu śląskich miast, 

tworzących GZM, w obecności również przedstawicieli tych gmin, które 

zdecydowały się na subsydiowanie tego zadania. Ta umowa została podpisana 

20 marca 2018r. w rocznice plebiscytu  na Śląsku i dała podstawę do 

procedowania i ogłoszenia konkursu, który zostanie ogłoszony    

w dniu 4 czerwca br. przez inwestora, czyli Miasto Stołeczne Warszawę. 

Zostanie wyłoniony podmiot, który stworzy projekt, a następnie wykonawca, 

który wykona to zadanie. Dzisiejszy apel uznaję za spóźniony, list intencyjny 

został już podpisany i bardzo źle stanie się jeżeli na tablicy upamiętniającej 

wzniesienie pomnika Wojciecha Korfantego w przyszłym roku nie będzie 

Katowic, bo póki co zadeklarowały to wszystkie miasta, które tworzą 
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konurbację górnośląską, czyli ten obszar funkcjonalny, który stworzyliśmy kilka 

miesięcy temu”. 

 

Radny Michał Luty odnosząc się do wypowiedzi Pana Prezydenta 

Kostempskiego, stwierdził, że Rada Miasta Warszawy podjęła uchwałę  

w listopadzie 2014r., wszystko było dobrze, ale „przyszedł zły rząd, obecny rząd 

i nie chce pomnika Wojciecha Korfantego. To nie tak”. Przez  rok był czas, żeby 

rozpocząć budowę tego pomnika. Nie podjęto żadnych kroków. Opowiadanie, 

że „miasto zwracało się po pieniądze i nie dostało, jest gołosłowne, jako, że na 

to są potrzebne dokumenty. Gdybym ja był na miejscu Pani Hanny Gronkiewicz 

Waltz i zwrócił bym się w formie pisemnej do władz państwowych o pieniądze 

na ten pomnik i nie dostał bym tych pieniędzy, to bym opublikował to, 

wszystkim i pokazał - my chcemy wywiązać się z uchwały Rady Miasta 

Warszawy. Państwo Polskie jest sukcesorem wszystkich instytucji, które 

istniały, czyli Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i nastąpiła by 

kompromitacja rządu, że nie chce dać pieniędzy. Nigdy nie słyszałem o takiej 

inicjatywie, nigdy nie pokazano żadnych dokumentów. W związku z tym 

dzisiejsze słowa, dla mnie nie mają wartości dokumentalnej... Pan  Prezydent 

Kostempski mówi, że już za późno, że został podpisany list intencyjny. Ja tu 

przywołam inny list intencyjny odnośnie budowy Centrum Nauki w 

Katowicach. Też był podpisany list intencyjny, Pan Prezydent Uszok zwrócił się 

do ówczesnego Marszałka Województwa Śląskiego, z deklaracją, że chce 

wyłożyć 20 mln zł wstępnie w Centrum Nauki i prosił o rozmowę. Pan 

Marszałek odpisał, że to już jest sprawa spóźniona, bo już jest wszystko podjęte, 

ustalone i nie ma o czym mówić.  Ten apel jest zwrócony nie tylko do Pani 

Prezydent Warszawy. Ja gdybym był na Jej miejscu, to miałbym tyle poczucie 

honoru, że zbudowałbym taki pomnik dlatego, że zarówno, o czym mówił tu 

Pan Radny Nowara, to co Polska zyskała dzięki Wojciechowi Korfantemu po 

1918r. to jest nie do przecenienia i chyba nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak 

wiele zyskała. Ale również zyskała Warszawa  po II Wojnie Światowej, która 

legła w gruzach i Śląsk przyczynił się w ogromnym  stopniu do jej odbudowy. 

Do dzisiaj mamy Most Śląsko-Dąbrowski jako upamiętnienie tego zdarzenia.  

I dzisiaj, gdybym to ja był prezydentem, to nawet Pan Prezydent Kostempski 

mówił, że „precedens wielki się zdarzył”, to przepraszam bardzo jest coś takiego 

jak honor. Chyba, że ktoś nie ma poczucia tego honoru. 92 % respondentów 

„Dziennika Zachodniego” doskonale rozumieją o co tu chodzi. Że nie chodzi  

o pieniądze, chodzi o godność – godność Ślązaków. I ten apel ma tę godność 

przywrócić, natomiast nie jest skierowany tylko do Pani Gronkiewicz Waltz, ale 

również  do władz państwowych. Ja myślę, że dzisiaj nie trzeba się 

zacietrzewiać. Ja bym nie chciał, żeby ten apel był odebrany jako skierowany 

przeciwko komukolwiek dlatego, że… godność tej ziemi jest dla mnie bardzo 

ważna. Nie chciałbym, żeby „wbijano klina między Śląsk i resztę Polski”. Jeżeli 
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tak się stanie, to ludzie przez całe dziesięciolecia będą pamiętali, że myśmy 

sobie musieli „kupić pomnik” Wojciecha Korfantego. Pomnik, który się należał 

Korfantemu, należy się Śląskowi. Apeluje o nie zacietrzewianie się, nie 

opowiadanie, że  to jest już za późno, tylko o poważne rozmowy. Jest to apel 

skierowany również do władz państwowych. Proszę na to zwrócić uwagę”.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że w apelu zapisano, iż „to działanie 

jest upokarzające, uderza w poczucie godności”. Czy my, jako Ślązacy nie 

mamy moralnego obowiązku, dbając o godność, włączyć się w działania, które 

mają na celu upamiętnienie jednego z ojców niepodległości - Wojciecha 

Korfantego. Jest on zasłużony nie tylko dla Śląska, przypomnieć można by 

chociażby jego działania w czasie Powstanie Wielkopolskiego. Gdyby poprosić 

kolejne miasta, z którymi jego życie i działalność były związane, to one z całą 

pewnością  także by się nad tym pochyliły. Taki pomnik jest potrzebny, taki 

pomnik być powinien. Mamy moralny obowiązek, żeby być miastem, które 

wspiera budowę takiego pomnika. Radna zakończyła wypowiedź zdaniem Jacka 

Kuronia: „ Zamiast budować komitety, lepiej podpalać cudze”.  

 

Radny Piotr Pietrasz  w temacie historii, przytoczył jeszcze jedno zdarzenie 

związane z Wojciechem Korfantym. W roku 2007 Sejmik Śląski podjął uchwałę 

o mianowaniu 2008 Rokiem Wojciecha Korfantego i zwrócił się o taki patronat 

do przedstawicieli państwa polskiego. Pan Prezydent Lech Kaczyński 

zaakceptował ten patronat, podczas gdy ówczesny Premier Pan Donald Tusk tą 

ideę odrzucił. To pokazuje stosunek do Wojciecha Korfantego władz 

centralnych Platformy Obywatelskiej. Radny cieszy się, że „Pan Kostempski, 

jako człowiek z naszej ziemi szanuje Wojciecha Korfantego i wie, ile On zrobił  

i sądzę, że wiedzą to wszyscy działacze śląskiej Platformy Obywatelskiej”. 

Dzisiaj „dziwna inicjatywa”, że pomnik ma być budowany ze środków śląskich. 

Radny zgadza się, że pomnik Wojciecha Korfantego powinien stać  

w Warszawie dawno, ale jest to inicjatywa na poziomie państwowym. Mamy 

100. lecie niepodległości, będą trwały uroczystości  z tej okazji. Nie ma 

powodu, żeby spieszyć się z pomnikiem powstającym w sposób „dzielący”, 

czyli „robionym przez Ślązaków i bez akceptacji, czy wsparcia władz 

państwowych i bez szukania tego wsparcia. „Jeżeli chcecie Państwo, żeby 

Wojciech Korfanty nie wstydził się tego pomnika w zaświatach, to pomyślcie, 

żeby ten pomnik jednoczył, a nie dzielił.” Nie jest prawdą, że wszystkie miasta 

zdecydowały się na współfinansowanie  tego pomnika.  

 

Radny Jerzy Forajter odniósł się cytatem do wypowiedzi Pani Radnej 

Magdaleny Wieczorek. To cytat z książki Jana Lewandowskiego „Wojciech 

Korfanty”: „Mocno już schorowany Wojciech Korfanty tak się zwrócił do 

pisarza Juliusza Żuławskiego: No widzi Pan Panie Juliuszu jak mi Polska 
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zapłaciła”. Te pełne goryczy słowa rozbrzmiewają na Śląsku bez mała 80 lat i są 

aktualne również dzisiaj. „Polsko jak zapłaciłaś człowiekowi, który ukochał Cię 

ponad życie, który zaraził tą miłością miliony Ślązaków, który te miliony 

Ślązaków do Ciebie doprowadził. Polsko, jak zapłaciłaś Wojciechowi 

Korfantemu”.  

 

Radny Maciej Biskupski w odniesieniu do wypowiedzi Pana Prezydenta 

Kostempskiego, stwierdził, że należy docenić zaangażowanie Prezydenta 

Świętochłowic  w budowę pomnika Wojciecha Korfantego, który angażuje się 

w te sprawy od czasu kiedy to Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, jako 

pierwszy wyszedł z inicjatywą budowy tego pomnika. W komitecie honorowym 

zasiadał m.in. były Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok. Radny 

Biskupski wyraził radość, z faktu, że  Radni z Ruchu Autonomii Śląska także 

ten apel poparli. Co do zasady, nie zgodził się jednak z Panem Prezydentem 

Dawidem Kostempskim, że my ( nie każde miasto z naszego regionu 

zadeklarowało wsparcie finansowe na budowę tego pomnika. Np. Mysłowice 

takiej woli nie wyraziły) chcemy budować pomnik w Warszawie. „Nie 

wyobrażam sobie, żeby Pan Prezydent Świętochłowic budując Muzeum 

Powstań Śląskich,  zwracał się z propozycją i z wnioskiem do sąsiednich miast  

o to, aby one współfinansowały tę inwestycję. Podobnie robią Katowice. 

Będziemy budowali pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej przy al. 

Roździeńskiego i byłoby dla nas wielkim wstydem  

i kompromitacją, gdybyśmy się zwrócili do sąsiednich miast o to, żeby one 

wspierały nas również w tej inwestycji… Pan Prezydent powiedział  

o „precedensie”, który robi Warszawa, jeżeli chodzi o współfinansowanie tej 

inwestycji… Precedensem jest chyba ta sytuacja, w której miasta Śląska mają 

się złożyć na budowę pomnika wielkiego Ślązaka  i wielkiego Polaka  

w Warszawie. Tym bardziej dziwi fakt, bo to przecież Świętochłowice 

zadeklarowały 100 tys. zł. na wsparcie tej inwestycji, mając budżet roczny, po 

stronie wydatków w wysokość 260 mln zł.  I Pan, w imieniu mieszkańców 

Świętochłowic, chce przekazać 100 tys. zł na inwestycję w mieście Warszawa, 

której budżet wynosi 17, 5 mld zł”.  Radny podsumował swoją wypowiedź 

cytatem  Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, który w grudniu 

2013r., powołując komitet honorowy wypowiedział takie słowa: „To dla mnie 

ogromna radość, że możemy wspólnym wysiłkiem i wspólną myślą 

doprowadzić do realizacji zamysł stworzenia w Warszawie trwałego miejsca,  

w którym będą się koncentrowały Polskie myśli o Śląsku, o niezwykłych 

dziejach wspólnoty narodowej”. Jak podkreślił Prezydent, warszawki pomnik 

Wojciecha Korfantego,  jako „miejsce refleksji o dziejach Śląska i Ślązaków ma 

oznaczać „więcej Śląska w Warszawie i w całej Polsce”. To „więcej”, to 

zapewne nie oznacza więcej pieniędzy, które do Warszawy mamy przekazywać. 

To nie chodzi o pieniądze. Radny Biskupski zwrócił się do Pani Radnej 
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Wieczorek. Naszą powinnością jest zadbanie o to aby upamiętniać wielkich 

Ślązaków. Nasza propozycja tego właśnie dotyczy. My apelujemy o to aby 

ponownie wrócić do tej dyskusji. My apelujemy nie tylko do radnych Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy, do obecnej Pani Prezydent Warszawy i do 

kandydatów na stanowisko Prezydenta tego miasta. My apelujemy również do 

władz państwowych. Tu chodzi o kindersztubę i honor, honor nas – Radnych 

Rady Miasta Katowice, radnych wszystkich sąsiednich miast, Prezydentów,  

a przede wszystkim mieszkańców. To jest powinność władz państwowych  

i władz Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że jak w latach 50.tych, w 100 % 

Warszawa zafundowała nam Pomnik Powstańców Śląskich, to „było wszystko 

w porządku”.  

 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że wszyscy zgadzamy się z tym, iż pomnik 

Wojciecha Korfantego powinien powstać w Warszawie. Trwały rozmowy, ale 

najważniejsze są konkretne  działania. Zmierzają one do sfinalizowania budowy 

tego pomnika. „Co niegodnego jest w tym, aby samorządowcy sfinansowali taki 

pomnik”. Jeżeli wyrażają taką wolę, to dlaczego nie mogą tego zrobić. Radna 

zadała pytanie Panu Prezydentowi Katowic, jak również Radnych ugrupowania 

Pana Prezydenta: „Jak to się dzieje, że z jednej strony miasto Katowice na 

Zgromadzeniu GZM głosuje za tym, aby te środki były przeznaczone, a teraz 

słyszymy głosy, że samorządowcy nie powinni dołożyć się do tego”. Przede 

wszystkim zależy nam na tym, aby pomnik Wojciecha Korfantego jak 

najszybciej stanął w Warszawie.  

   

Radny Marek Nowara poprosił aby nie licytować się o to, co Warszawa nam 

dała, bo „ten rachunek jest jednostronnie „porażający”. Nie będziemy liczyć 

tutaj tysięcy śląskich cegieł, które odbudowały po wojnie Warszawę”. 

Inicjatywa powstania pomnika Wojciecha Korfantego jest jak najbardziej 

słuszna. Dlaczego jednak śląscy podatnicy mają na to łożyć. Wojciech Korfanty 

w odpowiedni sposób jest uhonorowany na śląskiej ziemi. Planowany Pomnik  

w Warszawie w żaden sposób nie poprawi jakości życia Ślązaków. To państwu 

polskiemu powinno zależeć na tym, aby taki pomnik powstał już kilka dekad 

temu. „Skoro Wojciech Korfanty na pomnik w Warszawie czeka 80 lat, to może 

też  poczekać kolejne  dwa”.  

 

Radny Michał Luty poprosił aby pomyśleć o tym, co mieszkańcy Śląska ( te 92 

% respondentów) powiedzą, jeżeli ten pomnik zostanie sfinansowany  

z pieniędzy śląskich. „Nie chcę, żeby mieszkańcy Śląska byli rozgoryczeni, że 

Polska traktuje Śląsk źle. Tak będzie to odbierane. Czy te 92 % ludzi, które się 

wypowiadają przeciw finansowaniu budowy pomnika Wojciecha Korfantego  
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w Warszawie i tym ludziom nie chodzi o „ te grosze”. To czy ci ludzie źle 

myślą?, a tutaj nagle grupa polityków myśli dobrze. To ta grupa polityków jest  

wśród  8 % tych, którzy nie mają nic przeciwko temu. Nie wbijajmy klinów 

między Śląsk, a Polskę…Dla mnie honor jest jednoznaczny. Warszawa uzyska 

piękny pomnik i tak jak powiedział Pan Radny Biskupski - my nasze pomniki 

budujemy za nasze pieniądze. Do nikogo się nie zwracamy o pomoc… 

Warszawa nie jest taką samą gminą jak wszystkie inne. Warszawa jest stolicą. 

Czerpie z tego ogromne profity. Jeżeli się czerpie takie profity, to ma się 

również obowiązki. Miasto Stołeczne ma zobowiązania wobec całego kraju… 

Dokładając się do tego pomnika, to tak jakbyśmy deprecjonowali postać 

Korfantego. Jak nie kupimy sobie tego pomnika, to nie będziemy go 

mieli…Pomnik ma powstać nie za pieniądze śląskie, tylko za pieniądze 

państwowe”.   

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna podsumowała dyskusję. Jesteśmy  

w roku 100.lecia obchodów niepodległości Polski. To 100 lat temu działania 

Wojciecha Korfantego spowodowały, że jesteśmy częścią tej ojczyzny. Śląsk, 

zwłaszcza miasto Katowice odwdzięczyły się Wojciechowi Korfantemu za to, 

że jesteśmy Polakami. Jego pomnik stoi w centralnym miejscu miasta. Polska 

nie odwdzięczyła się Korfantemu za to, że ma Śląsk w swoich granicach.  100 

lat po tym wydarzeniu, najwyższy czas aby Polska godnie odwdzięczyła się 

Wojciechowi Korfantemu.  

Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi Pana Prezydenta Dawida 

Kostempskiego, stwierdziła, że Rada Miasta jest organem autonomicznym. 

Podejmuje więc takie decyzje, jakie uzna za stosowne.   

 

Wobec  braku   dalszych  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  apelu wraz z autopoprawką.  

Apel został podjęty większością głosów, przy 21 głosach „za”, 3 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.   

/Apel – zał. nr 2 do protokołu/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" wraz 

z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1287/18 wraz z autopoprawką. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z autopoprawką. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106827&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%209,%20Data%2024.05.2018%2012.12.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106909/Punkt%209%20sesji.asx
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Autopoprawka dokonuje zmiany podstawy prawnej przedmiotowego projektu 

uchwały.  

Skwer położony jest przy ul. Michała Grażyńskiego w pobliżu siedziby Śląskiej 

Izby Lekarskiej. 

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr LVI/1143/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

6 Ligota - Panewniki. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1269/18. 

Poinformowała, że w punktach od 9 do 16 porządku obrad  Rada Miasta będzie 

rozpatrywać projekty uchwał związane z ustaleniem diet dla przewodniczących 

organów i sekretarzy Zarządu Jednostek Pomocniczych, do których wybory 

odbyły się w dniu 13 maja 2018r.  

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1144/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

8 Osiedle Witosa. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1270/18. 

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 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1145/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106828&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2010,%20Data%2024.05.2018%2012.13.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106910/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106829&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2011,%20Data%2024.05.2018%2012.14.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106911/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106830&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2012,%20Data%2024.05.2018%2012.15.29.pdf


 

 

 

 

 

18 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

13 Bogucice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1271/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1146/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

15 Szopienice-Burowiec. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1272/18. 

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 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1147/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

16 Janów-Nikiszowiec. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1273/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1148/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

18 Murcki. <zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106912/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106831&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2013,%20Data%2024.05.2018%2012.16.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106913/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106832&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2014,%20Data%2024.05.2018%2012.16.48.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106914/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106833&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2015,%20Data%2024.05.2018%2012.17.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106915/Punkt%2015%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1274/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1149/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

21 Kostuchna. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1275/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1150/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

22 Podlesie . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1276/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1151/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice 

oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106834&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2016,%20Data%2024.05.2018%2012.18.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106916/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106835&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2017,%20Data%2024.05.2018%2012.18.47.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106917/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106836&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2018,%20Data%2024.05.2018%2012.19.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106918/Punkt%2018%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1252/18. 

Komisja Transportu zaopiniowała projekt uchwały w trakcie konsultacji 

społecznych. W wyniku konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do 

projektu 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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1152/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad  

i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru 

inwestycji do finansowania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1280/18. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały 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 LVI/1153/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior  

w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1281/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Rada Seniorów Miasta Katowice  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”.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106837&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2019,%20Data%2024.05.2018%2012.20.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106919/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106838&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2020,%20Data%2024.05.2018%2012.21.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106920/Punkt%2020%20sesji.asx
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/Uchwała nr LVI/1154/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki" wraz 

z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1282/18 wraz z autopoprawką. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z autopoprawką. 

Autopoprawka dokonuje zmiany podstawy prawnej przedmiotowego projektu 

uchwały.  

Skwer położony jest w rejonie ul. Piastów budynku przy ul. Piastów 3 na 

Osiedlu Tysiąclecia.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr LVI/1155/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2017r. „Miejskiego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1284/18. 

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 LVI/1156/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 22 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. 

Tysiąclecia  w Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106840&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2021,%20Data%2024.05.2018%2012.22.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106921/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106841&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2022,%20Data%2024.05.2018%2012.23.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106922/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106922/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106842&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2023,%20Data%2024.05.2018%2012.24.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106923/Punkt%2023%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1285/18. 

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 jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1157/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 23 przeniesiony do punktu 8a/  <zapis AV> 

 

Punkt    24    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1288/18. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie. 

 

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice rozstrzygnęła  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu i nieuwzględnionych 

przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

Na początku procedowano nad 9 nieuwzględnionymi w całości uwagami.  

 
Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radna Barbara Wnęk poprosiła o przedstawienie koncepcji planów 

inwestycyjnych, co do przedmiotowego  terenu. Jaki inwestor planuje tam 

inwestycje, co konkretnie ma tu powstać. Wyjaśnienia pomogą Radnej 

zwizualizować sobie ten teren oraz właściwie zagłosować.  

 

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego wyjaśniła, że na przedmiotowym terenie 

planowana jest zabudowa usługowa o wielkomiejskim charakterze. Plan 

powstawał na wniosek i we współpracy z inwestorem, z firmą Vastint  Poland 

Sp. z o.o. Funkcją  jaką planują tam zrealizować jest funkcja hotelowa  

i biurowa. Ma to mieć przełożenie na formę budynków. Wydzielone zostały trzy 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106843&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2024,%20Data%2024.05.2018%2012.24.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106924/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106925/Punkt%2025%20sesji.asx


 

 

 

 

 

23 

strefy wysokościowe. Minimalna wysokość zabudowy dla całego obszaru to  

4 kondygnacje, przy  18 metrach. W strefie S1, przy „Supersamie”, 

dopuszczamy 15 kondygnacji przy 60,0 metrach wysokości. W strefie S2 15 

kondygnacji, przy 60,0 metrach wysokości, z dominantą do 80,0 metrów.  

W strefie S3, gdzie ma być hotel, dopuszcza się 8 kondygnacji, przy 30,0 

metrach. Chodzi o zróżnicowanie planowanej bryły budowlanej. Obsługę 

komunikacyjną mają zapewnić garaże podziemne. Na powierzchni ma być 15 

miejsc postojowych, przeznaczonych do bieżącej obsługi, takiej jak np. 

dostawcy. Inwestycja ma udostępnić  swobodny przepływ ruchu pieszego.  

Radna Barbara Wnęk zapytała o miejsca postojowe. Jest to centrum miasta. 

Jak miasto zapobiegnie korkowaniu ruchu w tym miejscu. Ile miejsc 

parkingowych podziemnych  będzie przypadało na osobę.    

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego wyjaśniła, że w centrum istnieje strefa 

limitowanego parkowania. Ograniczamy liczbę miejsc postojowych, żeby nie  

generować nadmiernego ruchu, ale żeby zapewnić obsługę obiektom. Ustalone 

zostały minimalne wskaźniki miejsc postojowych, minimum 1 miejsce 

postojowe na każde rozpoczęte 100,0 metrów kwadratowych powierzchni 

użytkowej usług społecznych, konsumpcyjnych i usług handlu detalicznego, 

minimum 0,8 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 100,0 metrów 

kwadratowych powierzchni użytkowej usług administracyjno-biurowych, 

minimum 0,2 miejsca postojowego na pokój w usługach turystycznych  

i minimum 0,5 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 100,0 metrów 

kwadratowych powierzchni użytkowej usług rekreacji i sportu.  Nie są to 

wskaźniki wysokie, wręcz są niskie, ale zapewniają funkcjonowanie obiektów, 

które  mogą powstać w tym obszarze.  

 

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego przedstawiła 9 nieuwzględnionych  uwag. 

 

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

poszczególne uwagi: 

 

Uwagi wniesione po wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego 

wglądu w dniach od 21 listopada 2017r. do 20 grudnia 2017r.  

 

1głosowanie 

uwaga nr  1.8 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

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

 



 

 

 

 

 

24 

2 głosowanie 

uwaga nr  1.10 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

3 głosowanie 

uwaga nr  1.11 

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

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

„za”. 

 

4 głosowanie 

uwaga nr  1.12 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 19 głosów 

„za”. 

 

5 głosowanie 

uwaga nr  1.5 

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

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

„za”. 

 

Uwagi wniesione po wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego 

wglądu w dniach od 27 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018r. 

 

6 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 głosów 

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

 

7 głosowanie 

uwaga nr  1.2 

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

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

„za”.  

 

8 głosowanie 

uwaga nr  1.3 
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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”.  

 

9 głosowanie 

uwaga nr  1.4 

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

uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 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 21 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVI/1158/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2017 r. „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice". <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1292/18. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marek Nowara zauważył, że w sprawozdaniu brakuje mu informacji na 

temat ilości pustostanów znajdujących się w zasobach miasta, z podziałem na 

lokale mieszkalne i użytkowe.  

 

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg wyjaśnił, że  

w zasobie miasta znajduje się 600 lokali mieszkalnych do wykorzystania. Co do 

lokali użytkowych, to ich stan reguluje inna uchwała Rady Miasta. Są one 

przejmowane w drodze przetargu za stawkę czynszu.  

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady zaplanowała rozpatrzenie wniosku Pani  

M R o zabranie głosu w omawianym punkcie porządku obrad.  

Wniosek ten stał się jednak bezprzedmiotowy, gdyż, jak wyjaśnił Pan Naczelnik 

Roman Buła, Zainteresowana otrzymała w kuluarach sesji wyjaśnienia  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2025-33,%20Data%2024.05.2018%2012.40.27.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106844&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2034,%20Data%2024.05.2018%2012.48.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106926/Punkt%2026%20sesji.asx


 

 

 

 

 

26 

w nurtującej ją sprawie i postanowiła zrealizować go w przewidziany procedurą 

urzędową sposób.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVI/1159/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 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-1293/18. 

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 jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1160/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27 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-1294/18. 

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 jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1161/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta 

Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Katowice w 2017 roku. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106845&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2035,%20Data%2024.05.2018%2012.52.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106928/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106846&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2036,%20Data%2024.05.2018%2012.53.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106929/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106847&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2037,%20Data%2024.05.2018%2012.54.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106930/Punkt%2029%20sesji.asx
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Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1298/18. 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1162/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27 b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A P-K, A P  i A  K z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Gliwickiej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1299/18. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

 

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1163/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt  27 c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B S i pana B S  z tytułu 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. 1-go Maja . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1300/18. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił projekt 

uchwały.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106848&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2038,%20Data%2024.05.2018%2012.55.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106931/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106851&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2039,%20Data%2024.05.2018%2012.59.17.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106932/Punkt%2031%20sesji.asx
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Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1164/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 27d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na 

skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1301/18. 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1165/18/ 

(Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 28 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał o krytykowane przez mieszkańców 

rozwiązanie polegające na planowanej zmianie obecnie przeznaczonego dla 

pieszych łącznika ul. Orkana, Ligęzy oraz Przeklinga w trakty drogowe dla 

pojazdów mechanicznych.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że procedura planistyczna, którą 

rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu przewidywała pierwsze wyłożenie 

planu. Wówczas planowaliśmy połączenie w kierunku północ-południe,  

z przecięciem ul. Wodospady. Ta koncepcja projektanta spotkała się z bardzo 

dużym protestem społecznym, który został wzięty pod uwagę i po 

przeanalizowaniu przez miasto wyłączono planowane połączenie drogowe  

z realizacji. Obecnie, przy powtórnym wyłożeniu, pojawił się nowy problem. 

Zgodnie z dotychczasowymi procedurami, miasto pochyli się nad wszystkimi 

zgłoszonymi głosami. W sprawie nic nie zostało przesądzone, gdyż  jest ona   

w trakcie  konsultacji.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński przypomniał, że za równe trzy tygodnie w Rosji 

rozpocznie się piłkarski Mundial. W związku z tym Radny zapytał, czy 

wnioskowana już wcześniej przez niego strefa kibica powstanie w Katowicach.   

Wiceprezydent Waldemar Bojarun potwierdził, że taka strefa powstanie na 

Rynku. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106852&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2040,%20Data%2024.05.2018%2013.01.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106933/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=106853&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2056,%20Glosowanie%2041,%20Data%2024.05.2018%2013.01.57.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106934/Punkt%2033%20sesji.asx
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Radna Barbara Wnęk w imieniu restauratorów z ul. Mariackiej (począwszy  

od numerów 31 wzwyż), zapytała o wniosek w sprawie zainstalowania letnich 

ogródków gastronomicznych w tym obszarze. Radna popiera ten wniosek. 

Ożywi to ul. Mariacką, wzmocni to dobry wizerunek tego miejsca  

i bezpieczeństwo. „Wydaliśmy środki publiczne na remont tej ulicy  

i chcielibyśmy aby nam „ się to zwracało”  poprzeć chociażby wpływy do 

budżetu miasta z podatków i opłat lokalnych. Zależy nam na wspieraniu 

przedsiębiorców i pomaganiu im w prowadzeniu niełatwej działalności 

gastronomicznej”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz miasta, 

restauratorzy zaproponowali np. zatrudnienie dodatkowego ochroniarza, montaż 

monitoringu, otwieranie punktów w godzinach popołudniowych  

i wieczornych, aby nie przeszkadzało to pobliskiej parafii.  

Prezydent Marcin Krupa uważa, że powinniśmy obecnie nie „ożywiać”, ale 

wręcz „uspokoić” nieco tę ulicę. Buforem na te zjawiska będzie zapewne 

niebawem powstający Plac Dworcowy. Część ulicy Mariackiej, we 

wnioskowanej części,  ma być strefą wyciszoną, ze względu na obiekt sakralny, 

który się tam znajduje. Jest to kościół parafialny, odbywają się tam różne 

uroczystości i dla wszystkich uczestniczących w nich, wydaje się być zasadne 

utrzymanie takiej wyciszonej nieco od zgiełku strefy.  W tej przestrzeni  miasto 

nie wyraża zgody na ogródki letnie. W całej pozostałej części ulicy Mariackiej 

jest zgoda na ogródki letnie oraz zimowe, na które miasto zdecydowało się, 

nawet  przy obniżeniu kosztów ich funkcjonowania. Dotychczas, w okresie 

zimowym, takie zimowe ogródki się nie pojawiły.  

 

Radny Aleksander Uszok  zwrócił uwagę na Park Leśny w Dolinie Trzech 

Stawów. Po ostatnich obfitych opadach deszczu, główna aleja w środkowym 

odcinku parku znalazła się niemal „pod wodą”. Główną przyczyną tego 

zjawiska są szkoły górnicze. Radny zapytał  czy zostanie to naprawione przez 

stronę, która doprowadziła do tych uszkodzeń.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że cały ten teren znajduje się pod 

obserwacją Kopalni. Znajdują się tam stosowne czujniki. Analizowana jest 

kwestia obniżenia tego terenu. W związku z tym Polska Grupa Górnicza będzie 

podejmowała prace naprawcze związane z usunięciem szkód górniczych 

włącznie z robotami odwadniającymi. Jest takie zapewnienie z ich strony.  

 

Radny Marek Nowara nawiązał do sprawy powołania w ostatnim czasie przez 

Pana Prezydenta zespołu, który ma się zajmować dyskryminacją  

i przeciwdziałaniem propagowania systemów totalitarnych. Jest to dobre  

i pozytywne działanie. Radny zapytał czy prawdą jest, że w związku z tym,  

środki, przeznaczone dla ngos-ów na działania związane z przeciwdziałaniem 

dyskryminacji rasowej zostały obniżone w stosunku do roku poprzedniego. 
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Dlaczego w tym zespole nie znalazło się miejsce dla przedstawicieli ngos-ów, 

czy to z Rady Działalności Pożytku Publicznego, czy też innych stowarzyszeń. 

Może także radni chcieliby wziąć udział w pracach powołanego zespołu. Zatem 

czy skład zespołu jest otwarty, czy też jest to zamknięte gremium.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że zespół jest otwarty. Składa się przede 

wszystkim z pracowników Urzędu Miasta. Będzie zapraszał zainteresowane 

osoby do prac nad konkretnymi rozwiązaniami. Chęć współpracy zadeklarował 

już m.in. Uniwersytet Śląski. Potrzebny jest ktoś do koordynacji. Na czele 

zespołu stoi Pan Wiceprezydent Waldemar Bojarun.  

 

Radny Józef Zawadzki ponowił prośbę w sprawie pomnika planowanego przy 

ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych.  

 

Punkt 29 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy 91 letniej mieszkance 

Katowic, 

1.2. przydziału lokalu do remontu przy ul. Bugli mieszkance Katowic p. B.S., 

1.3. zamontowania lampy oświetleniowej przy ul. Zarębskiego 5a/7a,  

w Katowicach. 

2/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

2.1.interpelacja uzupełniająca w sprawie pojemników na odzież używaną 

ustawianych na terenie Miasta, 

2.2. wprowadzenia dodatkowego oznakowania zakazu wjazdu samochodów na 

rynek w Nikiszowcu. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

3.1. zalewania posesji przy ul. Mysłowickiej 42/1 przez wody opadowe, 

3.2. zmiany usytuowania kamery monitoringu w Giszowcu, 

4/  Radnego Marka Nowary w sprawie placu zabaw przy ulicy Panewnickiej. 

5/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

5.1. przeniesienia stacji rowerowej w dzielnicy Murcki na rynek lub inne 

wskazane przez mieszkańców miejsce, 

5.2. inwestycji dyskontu  w dzielnicy Murcki, 

5.3. zajmowania przestrzeni parkingowej przez pracowników i słuchaczy Szkoły 

Policji. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. efektów przeprowadzonych na początku tego roku testów dronów służących 

do wykrywania i pomiarów zanieczyszczeń z niskiej emisji w Katowicach, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106935/Punkt%2034%20sesji.asx
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6.2. sprzeciwu mieszkańców Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej 

„WSPÓLNA PRACA”, wobec planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej. 

7/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie poszerzenia programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt. 

8/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

8.1. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Marmurowej, 

8.2. montażu progu zwalniającego przy ul. Kasztanowej. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. usunięcia azbestu z elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12  

w Katowicach, 

9.2. termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 im. Małego 

Księcia w Katowicach, 

9.3. przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach B. W., 

9.4. wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych na potrzeby Pana Z. B., 

9.5. zezwolenia na wyburzenie budynków byłego Zakładu Przetwórstwa Ryb 

przy ul. Pstrągowej 28 w Katowicach, 

9.6. petycji mieszkańców ul. Bażantów w Katowicach protestujących przeciw 

zmianie trasy tramwaju – Południe, 

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

9.8. podjęcia interwencji i wyeliminowania uciążliwości jakie generuje 

lokatorka mieszkania przy ul. Kościuszki 191 w Katowicach. 

10/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie braku odpowiedzi na 

interpelacje z dnia 22.03.2018r., w sprawie infokiosku upamiętniającego 

„Torkat”. 

11/ Radnego Marka Nowary w sprawie terenów zielonych w Śródmieściu 

Katowic. 

12/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

12.1.remontu i doposażenia placu zabaw w Parku Miejskim Dąbrówka Mała, 

12.2. wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ulicy 

Obroki w Katowicach. 

13/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

13.1. naprawy nawierzchni szlaku rowerowego 101 na terenie Ośrodka Barbara 

– Janina na Giszowcu, 

13.2. uruchomienia kursów linii 695 w soboty i niedziele. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania remontu jezdni  

i chodników ulic: Janasa, Ondraszka i Wolnego w Katowicach – Załężu. 

 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły interpelacje następujących Radnych: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie Tauron-u w Dolinie Trzech 

Stawów, 
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2/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

podjęcia działań na rzecz cmentarza żydowskiego w Katowicach, 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie organizacji ruchu pieszych  

w miejscach przebudowy układu drogowego,  

4/ Radnego Jerzego Forajtera i Radnego Dariusza Łyczko w sprawie 

oznakowania drogowego i parkowania na placu Wyzwolenia w Nikiszowcu, 

5/ Radnego Dariusza Łyczki w sprawie remontu nawierzchni ul. Nad Stawami  

w dzielnicy Janów, 

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła kilka komunikatów z okresu 

międzysesyjnego:  

1. PP. Radnym zostało przekazane stanowisko Prezydenta Miasta Katowice 

w sprawie uznania drzew z gatunku topola za pomnik przyrody przy ul. 

Nadgórników w Katowicach (pismo z dnia 16 maja 2018 r., znak OZ-

K.1510.21.2018.ZM). Sprawa ma związek z uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr LV/1141/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na 

działania Prezydenta Miasta Katowice. 

2. PP. Radnym zostało przekazane pismo z dnia 11 maja 2018 r. zawierające 

wezwanie mieszkańców ul. Tymiankowej do usunięcia naruszenia prawa 

poprzez uchylenie uchwały Rady Miasta Katowice nr L/1042/17 z dnia 14 

grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy 

Tymiankowej w Katowicach na działania Prezydenta i Wiceprezydentów 

Miasta Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 

Katowicach w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków oraz 

przewlekłego załatwiania sprawy wykonania remontu ulic. 

3. Uwzględniając wniosek Pana Prezydenta, Pani Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej w czerwcu odbędzie 

się 4 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 315. (nie jak wcześniej 

planowano w dniu 5 czerwca br). 

4. PP. Radnym zostało przekazane pismo w sprawie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Pismo zostanie 

również opublikowane w komunikatach w E-sesji. 

5. W najbliższym czasie przekazana zostanie  PP Radnym informacja  

o I sesjach Rad Jednostek Pomocniczych, do których wybory odbyły się 

w dniu 13 maja 2018 r. 
 

Radny Michał Luty podziękował wszystkim tym, którzy pomogli mu stworzyć  

projekt apelu oraz tym, którzy go podjęli. Jako ciekawostkę podał, iż w sondażu 

„Dziennika Zachodniego”  92 % ankietowanych opowiedziało się za tym  aby 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106936/Punkt%2035%20sesji.asx
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nie przekazywać środków na pomnik w Warszawie. W Radzie Miasta Katowice, 

na podstawie przeprowadzonego głosowania, wynik jest podobny, gdyż wynosi 

87,5%. Oznacza to, że „nasza Rada doskonale czuje atmosferę wyrażaną przez 

mieszkańców naszego miasta”.  

 

Punkt 31 Zakończenie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

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

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106937/Punkt%2036%20sesji.asx

