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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LVII  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 28 czerwca 2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:55 

Numery podjętych uchwał: LVII/1166/18 do LVII/1199/18 

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 - informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Zał. nr 3 – sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2017r.  

Zał. nr 4 - opinia  Komisji  Rewizyjnej dotycząca  wykonania  budżetu  miasta 

Katowice za 2017r. oraz  sprawozdania  finansowego  miasta  Katowice  za 

2017 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi 

Miasta Katowice absolutorium. 

Zał. nr 5 - opinia  Klubu  Radnych „Platformy Obywatelskiej RP” dotycząca  

sprawozdania  finansowego  miasta  Katowice za 2017r.  

Zał. nr 6 – opinia Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” 

dotycząca sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017r.  

 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski  

2/ Tomasz Rokicki 

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 LVI sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

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

międzysesyjnym. 

9. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych  

w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych 

przeprowadzonych w dniu 13 maja 2018r. (DS- 1306/18). 

9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-

1321/18). Przeniesiony z punktu 37. 

9b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Prezydenta Miasta Katowice (DS-1329/18). 

10. Rozpatrzenie: 

a) sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2017 rok (DS- 1245/18) wraz z informacją 

uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2017 rok (DS- 1247/18), 

b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2017 (DS-1243/18), 

c) sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017rok (DS-1248/18), 

d) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 

2017rok (DS-1246/18), 

e) sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2017 rok wraz z opinią 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (DS-

1305/18 ), 

f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego (DS-1283/18). 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 

Katowice za 2017 rok (DS-1254/18). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1244/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok (DS-1302/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2017 rok (DS-1303/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok 

(DS-1286/18). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy "Opawska” (DS-1278/18). Skreślony. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-1277/18). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.(DS-1279/18). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla miasta Katowice 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży (DS-1266/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-1267/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie 

miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(DS-1268/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana" (DS-1290/18). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-1295/18). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zmiany 

nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach (DS/1297/18). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Roskin 
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Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-

1309/18). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Goldust 

Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-

1310/18). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Casinos 

Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A) (DS-

1311/18). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Tullos 

Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A) (DS-

1312/18). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P S, J S, M  S  i K  S   

z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego  (DS-1313/18). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W  K  z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Dunikowskiego  (DS-1314/18). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D  C, E  C  i G  C  z tytułu 

użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Chemicznej  (DS-1316/18). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu (DS-1317/18). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-1318/18). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach (DS-

1319/18).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018r. w 
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sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-

1296/18).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego  

w budynku przy ul. Bronisławy  w Katowicach (DS-1320/18). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1321/18).      

Przeniesiony  jako punkt 9a/. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-

2020” za 2017 rok (DS-1322/18). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1323/18). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-

1324/18). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta 

Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów 

(Global Parliament of Mayors) (DS-1325/18).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 

Prymasowski” (DS-1326/18).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M  

S  (DS-1327/18).  

43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie 

miasta Katowice (DS-1307/18). 

44. Rozpatrzenie skarg: 

a) Państwa A  i J  S na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-

1308/18). 

45. Zapytania radnych. 

46. Interpelacje radnych. 

47. Komunikaty i wolne wnioski. 

48. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LVII sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107356/Punkt%201%20sesji.asx
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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 Tomasza Kępę Z-cę Komendanta  Miejskiego 

Policji w Katowicach oraz Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży  Pożarnej  w  Katowicach. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LVII sesji został Radnym dostarczony 

przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Prowadząca obrady poinformowała publiczność przybyłą na dzisiejszą sesję, 

iż „w związku z rozporządzeniem RODO Państwa dane dotyczące utrwalania 

wizerunku oraz wypowiedzi są zbierane w związku z nagrywaniem obrad Rady 

Miasta Katowice przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk jak również 

udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice. 

Jeżeli nie chcą Państwo aby ich dane w postaci wizerunku oraz wypowiedzi 

zostały utrwalone na nagraniu obrad sesji, proszę o zajęcie miejsca które 

znajduje się w strefie nie objętej monitoringiem wizyjnym (tj. balkon sali 

sesyjnej na III piętrze budynku Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4)”. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  LVII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Krzysztof 

Pieczyński i Piotr Pietrasz.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Krzysztofa Pieczyńskiego i Piotra Pietrasza  

zostali wybrani jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107358/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%201,%20Data%2028.06.2018%2011.11.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107361/Punkt%203%20sesji.asx
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Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji,  

również Pana  Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego 

tej Komisji. Pan  Marek Chmieliński wyraził na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z LVI sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  24 maja 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 LVI sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

24 maja  2018r. 

Protokół z LVI 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.) Przewodnicząca Rady Miasta Katowice zawnioskowała  

o zmiany  w  porządku obrad polegające  na: 

1/  skreśleniu punktu 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Opawska”. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”;  

2/  przeniesieniu  punktu 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach  jako  punkt 9a/. 

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

 

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 ) Prezydent Miasta Katowice  zawnioskował  o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 9b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice (DS-1329/18). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”; 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%202,%20Data%2028.06.2018%2011.11.55.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107362/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%203,%20Data%2028.06.2018%2011.13.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107363/Punkt%205%20sesji.asx
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2/ dopisaniu punktu 43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 

terenie miasta Katowice (DS- 1307/18). 

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

( Protokół z imiennego głosowania zmian w porządku obrad) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z nowym publikatorem  

w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

wszystkie projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję będą procedowane  

z nowym publikatorem tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił  informację  Prezydenta 

Miasta Katowice z działalności  między sesjami w okresie od  22 maja do 25 

czerwca 2018r.  

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radna Barbara Wnęk w sprawie likwidowania uciążliwych zapachów  

w Dąbrówce Małej, zapytała kiedy zostaną podjęte skuteczne działania w celu 

wyeliminowania tego problemu. Zapachy, o których mowa negatywnie 

oddziaływują na zdrowie mieszkańców, są toksyczne i z ich powodu 

mieszkańcy skarżą się na różne dolegliwości zdrowotne, prawdopodobnie 

wywołane zaistniałą sytuacją. Problem został zgłoszony już w lutym br.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że podjęto cały szereg działań  

w celu eliminacji uciążliwych zapachów w omawianym rejonie. Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, który monitorował problem, nie stwierdził 

bezpośrednio, że ten zapach roznosi się z któregokolwiek z naszych obiektów. 

Patrole, zarówno Straży Miejskiej, jak i pracowników Wydziału Kształtowania 

Środowiska mają ewentualnie potwierdzić źródło problemu. Wszystkie  

z dotychczasowo podjętych działań potwierdzają, że źródło problemu  nie 

pochodzi z zakładów znajdujących się na terenie Katowic. Prawdopodobne 

miejsce oddziaływania roznoszącego się zapachu znajduje się  na granicy miast: 

Katowic, Siemianowic, Sosnowca.  

Radna Barbara Wnęk w takim razie zapytała, czy podjęto rozmowy  

z miastami ościennymi w tej sprawie w celu podjęcia wspólnych działań  

i rozwiązania problemu. Nie możemy mieszkańców zostawić samych z tym 

problemem. 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%204-7,%20Data%2028.06.2018%2011.15.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107364/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=107219
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Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „tam 20 mln zł zostało skierowane przez 

fundusz na ten zakład. On został wyremontowany i jak wiem, to tam nie 

śmierdzi w ogóle. Tam była komisja też z Sosnowca i oni byli zdziwieni, że 

Katowice mają tak nowoczesny zakład”.  

 

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

AV> 

 

Pani Klaudia Bittner Przewodnicząca  Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice  przedstawiła informację z pracy Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice.  

/Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice – zał. nr 2 do 

protokołu/ 

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta  o pracach Rady Miasta 

w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 23 maja 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku - 24 maja br. 24 maja 

br. odbyła się  sesja Rady Miasta Katowice  oraz  planowe posiedzenia komisji 

stałych Rady Miasta Katowice. 

29 maja 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła                     

w spotkaniu z delegacją miasta Ostrawy w ramach Dni Polsko-Czeskich; 

2 czerwca 2018r. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  

w obchodach 105 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Podlesie; 

5 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym KZK GOP; 

6-8 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna 

Siejna uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich 

w Szczecinie ; 

9 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w koncercie jubileuszowym z okazji 50-lecia Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach i otwarciu Olimpiady Specjalnej w Spodku; 

12 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. 

Józefowi Kani w Dębie oraz przewodniczyła I sesji kadencji 2018-2022 Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki; 

13 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna  

przewodniczyła I sesji kadencji 2018-2022 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa; 

13 czerwca 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Marek 

Chmieliński przewodniczył I sesji kadencjii 2018-2022 Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 13 Bogucice; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107365/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107365/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107247/Informacja%20z%20pracy%20M%C5%82odziezowej%20Rady%20Miasta%20Katowice%20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107247/Informacja%20z%20pracy%20M%C5%82odziezowej%20Rady%20Miasta%20Katowice%20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107366/Punkt%208%20sesji.asx
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14 czerwca 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy 

Forajter przewodniczył I sesji kadencji 2018-2022 Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 21 Kostuchna; 

15 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów                  

w Rudzie Śląskiej oraz przewodniczyła I sesji kadencji 2018-2022 Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie; 

16 czerwca 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w festynie Dni Podlesia; 

18 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

przewodniczyła I sesji kadencji 2018-2022 Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 

Szopienice - Burowiec; 

20 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach we wręczeniu uchwały 

o nadaniu nazwy Skwer Hippokratesa oraz przewodniczyła I sesji kadencji 

2018-2022 Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec; 

21 czerwca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

przewodniczyła I sesji kadencji 2018-2022 Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 

Ligota-Panewniki. 

 

Punkt 9 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych 

w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych 

przeprowadzonych w dniu 13 maja 2018r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali informację 

jako druk sesyjny nr DS.-1306/18. 

Z informacją zapoznała się i przyjęła Komisja Organizacyjna.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację Miejskiej 

Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad 

Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 13 maja 2018r. 

Jednocześnie poinformowała, iż w wyniku wyborów podczas I sesji Rad 

Jednostek Pomocniczych zostali wybrani następujący przewodniczący: 

 

1/ RJP nr 6 Ligota - Panewniki  

Przewodniczący Rady – Andrzej Najdrowski  

Przewodniczący Zarządu - Olga Kostrzewska-Cichoń 

 

2/ RJP nr 8 Os. Witosa 

Przewodniczący Rady – Krzysztof Kraus  

Przewodniczący Zarządu – Michał Bonk  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107367/Punkt%209%20sesji.asx
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3/ RJP nr 13 Bogucice  

Przewodnicząca Rady – Jowita Hercig 

Przewodnicząca Zarządu-Anna Malik  

 

4/ RJP nr 15 Szopienice - Burowiec 

Przewodniczący Rady – Jan Flasza  

Przewodniczący Zarządu- Piotr Łączniak  

 

5/ RJP nr 16 Janów - Nikiszowiec 

Przewodniczący Rady – Elżbieta Zacher  

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Brzóska  

 

6/ RJP nr 18 Murcki  

Przewodniczący Rady – Gabriel Tomczak  

Przewodnicząca Zarządu - Beata Antkowiak  

 

7/ RJP nr 21 Kostuchna  

Przewodniczący Rady – Sławomir Jarzyna  

Przewodnicząca Zarządu - Barbara Chudy 

 

8/ RJP nr 22 Podlesie  

Przewodniczący Rady – Jacek Szymik-Kozaczko 

Przewodniczący Zarządu-Grażyna Honc  

 

Przewodnicząca Rady pogratulowała wszystkim nowo wybranym i życzyła 

owocnej pracy na rzecz dobra mieszkańców dzielnic.  

 

Punkt 9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach. <zapis AV> 

 

( Punkt przeniesiony z punktu 37 porządku obrad). 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1321/18. 

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. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107368/Punkt%2010%20sesji.asx
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Na początku procedowano nad 7 nieuwzględnionymi uwagami.  

 

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały i przedstawiła  

7 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 24 kwietnia 2018r. do 16 maja  2018r. 

 

1głosowanie 

uwaga nr  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”.  

 

2 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: 24 głosy 

„za”. 

 

3 głosowanie 

uwaga nr  1.3 

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  1.4 

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  1.5 

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

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

„za”. 
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6 głosowanie 

uwaga nr  1.6 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”.  

 

7 głosowanie 

uwaga nr  1.7 

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

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

„za”.  

( Protokół z imiennego głosowania wszystkich uwag ) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice  

rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosy „za”. 

/Uchwała nr LVII/1166/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr (DS-1329/18). 

Projekt uchwały wynika z nowych uregulowań prawnych. Żadna komisja nie 

opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  Prowadząca obrady 

poddała pod głosowania projekt uchwały.  

W wyniku głosowania: 9 głosów „za, 14 głosów przeciwnych i brak głosów 

„wstrzymujących się”, uchwała nie została podjęta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie: <zapis AV> 

 

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2017rok (DS-1245/18) wraz z informacją uzupełniającą do 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1247/18),  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2017 (DS-1243/18),  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%208-14,%20Data%2028.06.2018%2011.52.08.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107270&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%2015,%20Data%2028.06.2018%2011.58.24.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107369/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%2016,%20Data%2028.06.2018%2011.59.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107370/Punkt%2012%20sesji.asx
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c. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2017-2035 za 2017rok (DS-1248/18), 

d. sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017rok (DS-1246/18),  

e. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2017 rok wraz z opinią 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie  sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (DS-1305/18), 

f. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-1283/18).  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, wzorem lat ubiegłych, by uczynić  

zadość  wymaganiom formalnoprawnym w punkcie 10 Pan Prezydent  

przedstawi przekazaną Państwu Radnym dokumentację. Do wszystkich 

opracowań  będzie można zadawać  pytania. Natomiast właściwa debata 

absolutoryjna z wystąpieniami szefów klubów i Radnych  nastąpi  

w punkcie 12 przed rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu.  

Prowadząca obrady przypomniała, że Państwo  Radni otrzymali stosowne 

materiały w ustawowo określonym terminie. Z materiałami tymi zapoznały się 

również komisje branżowe Rady Miasta.                                                                                       

 

Prezydent Marcin Krupa  przedstawił dokumenty zapisane jako a, b, c, d, e. 

/Przemówienie Pana Prezydenta – zał. nr 3 / 

 
Na zakończenie punktu 10, Prowadząca obrady przedstawiła uchwałę Nr 

4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018roku III składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym  przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-1283/18) – dokument 

zapisany jako f.  

 

Przewodnicząca Rady zapytała czy są ze strony Radnych pytania co do 

przedstawionych dokumentów? 

 

Podsumowując,  Prowadząca obrady stwierdziła, że Rada zapoznała się ze 

wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie 10 porządku obrad 

dzisiejszej sesji.  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107248/Sprawozdanie%20Prezydenta%20Miasta%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20Katowice%20za%202017.pdf
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali  projekt  uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1254/18). 

Komisje branżowe Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 5 

głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr LVII/1167/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2017 rok wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tym punkcie odbędzie się debata 

absolutoryjna. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-1244/18) wraz  

z autopoprawką. 

Branżowe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie,  

a Komisja Rewizyjna pozytywnie z autopoprawką.  

 

Pan Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił  

opinię  Komisji  dotyczącą  wykonania  budżetu  miasta Katowice za 2017r. 

oraz  sprawozdanie  finansowe  miasta  Katowice  za 2017 rok wraz  

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium za 2017 rok.   

/Wystąpienie Przewodniczącego RMI zał. 4/ 

 

Prowadząca  obrady   odczytała  uchwałę Nr 4200/III/125/2018 z dnia  

8 czerwca 2017r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice (DS-1315/18). 

 

Debata. 

W tej części wystąpili  Przewodniczący Klubów Radnych: 

Pani Radna Magdalena Wieczorek ( w imieniu Przewodniczącego Klubu 

Radnych  „Platforma Obywatelska RP”  ) przedstawiła  opinię  Klubu  

dotyczącą  sprawozdania  finansowego  miasta  Katowice za 2017r.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107371/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107271&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2057,%20Glosowanie%2017,%20Data%2028.06.2018%2012.23.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107372/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107250/Opinia%20Komisji%20Rewizyjnej%20dot.%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20za%202017%20wraz%20z%20wnioskiem%20o%20absolutorium.pdf
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/Przemówienie Pani Radnej- zał. nr 5/  

 

Pan  Maciej Biskupski Przewodniczący Klubu  Radnych „Forum 

Samorządowe i Marcin Krupa” przedstawił opinię Klubu dotyczącą 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017r.  

/ Przemówienie Pana Radnego – zał. nr 6/  

 

Ponadto Radny odniósł się do słów Pani Radnej Magdaleny Wieczorek  

i stwierdził, że „wydatki, które zostały przeniesione na rok 2018, w głównej 

mierze zostały przeniesione z powodu opóźnień, jakie Marszałek miał   

w ogłaszaniu konkursów i decydowaniu o  dotacjach unijnych. Proszę mieć to 

na uwadze”.  

 

Pan Piotr Pietrasz Przewodniczący Klub  Radnych „Prawo  

i Sprawiedliwość” stwierdził, że ocenia bardzo pozytywnie realizację 

wydatków na cele społeczne, prowadzoną budowę centrów przesiadkowych, 

realizację dochodów, prowadzone działania na rzecz budowy trzech basenów, 

rozbudowę sieci dróg rowerowych. „Pana Prezydenta i jego służby cechuje 

roztropna troska o dobro wspólne  i  tą troskę nad tym budżetem widać”.  

Budżet jest zaplanowany odpowiedzialnie, realizowany tak, że widać 

wieloaspektowy rozwój miasta w wielu dziedzinach. Nie ma u nas „sensacji  

w stylu warszawskim, nie ma dodatkowych dochodów, bo ktoś nam zwrócił 

jakieś ukradzione kamienice. Takie rzeczy się u nas nie zdarzają  

i należy też to docenić i się z tego cieszyć”. Przed Panem Prezydentem stoją  

wyzwania o charakterze społecznym, np. Szpital w Murckach, los lokatorów 

dawnych mieszkań zakładowych Huty Silesia, czy program „Mieszkanie +”. 

Liczymy, że będzie w stanie sobie z nimi poradzić.  

Podsumowując, Przewodniczący Klubu stwierdził, że  Klub Radnych „PiS” jest 

za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Marcina Krupy.  

 

Radny Józef  Zawadzki  stwierdził, iż „cieszy się, że mamy tak zdolnego  

Prezydenta, że potrafi Katowice budować, bo i baseny i hale. Szpital będzie 

zrobiony w XXI wieku. Cieszę się, że mamy takiego Prezydenta,  w  Polsce 

niech biorą przykład inni prezydenci”.  

 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała 

projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1168/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107249/Opinia%20Klubu%20Radnych%20PO%20dot.%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20Katowice%20za%202017.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107251/Opinia%20Klubu%20Radnych%20Forum%20Samorz%C4%85dowe%20i%20Marcin%20Krupa%20dot.%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20Katowice%20za%202017.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107272&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2018,%20Data%2028.06.2018%2012.47.11.pdf
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Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1302/18). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

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

i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1169/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1303/18). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1170/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadząca obrady pogratulowała Panu Prezydentowi. 

 
Pan Prezydent podziękował wszystkim za głosowanie za absolutorium oraz 

służbom finansowym Urzędu Miasta za przygotowanie materiałów. 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1286/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107373/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107273&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2019,%20Data%2028.06.2018%2012.48.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107374/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107274&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2020,%20Data%2028.06.2018%2012.49.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107375/Punkt%2017%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1171/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Opawska”.  

S K R E Ś L O N Y . 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1277/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

zakończeniem konsultacji społecznych.  

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 16 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1172/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1279/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

zakończeniem konsultacji społecznych.   

Projekt uchwały skierowany został na Platformę 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.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1173/18/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107275&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2021,%20Data%2028.06.2018%2012.52.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107377/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107377/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107276&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2022,%20Data%2028.06.2018%2012.53.38.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107378/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107277&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla miasta 

Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1266/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

zakończeniem konsultacji społecznych.   

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/1174/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1267/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 2 głosach  

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1175/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2023,%20Data%2028.06.2018%2012.54.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107379/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107300&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2024,%20Data%2028.06.2018%2012.55.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107380/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107279&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2025,%20Data%2028.06.2018%2012.56.49.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na 

terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1268/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed 

zakończeniem konsultacji społecznych.   

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku głosów  

sprzeciwu i  2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1176/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana".<zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1290/18). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Nowo nazwana ulica będzie boczną od ul. Walerego Sławka  

w Katowicach.  

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 LVII/1177/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107381/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107280&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2026,%20Data%2028.06.2018%2012.57.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107382/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107382/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107281&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2027,%20Data%2028.06.2018%2012.59.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107383/Punkt%2024%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1295/18). 

Komisja Transportu  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 16 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1178/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie: zmiany nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1297/18). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Projekt przewiduje zniesienie nazw 5 ulic, które nie istnieją (porządkowanie 

nazewnictwa). 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1179/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 

(Roskin Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1). 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1309/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1180/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107282&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2028,%20Data%2028.06.2018%2012.59.53.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107385/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107283&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2029,%20Data%2028.06.2018%2013.00.53.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107386/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107284&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2030,%20Data%2028.06.2018%2013.01.48.pdf
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 

(Goldust Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 

56/1). <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1310/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1181/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 

(Casinos Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A). <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1311/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1182/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 

(Tullos Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A.). 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1312/18). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107389/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107285&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2031,%20Data%2028.06.2018%2013.02.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107390/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107390/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107286&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2032,%20Data%2028.06.2018%2013.03.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107391/Punkt%2029%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVII/1183/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P S, J  S, M  S  i K  S  z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Kraszewskiego. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1313/18). 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1184/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W  K  z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Dunikowskiego . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1314/18). 

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 LVII/1185/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D C, E C i G  C  z tytułu 

użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Chemicznej. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107287&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2033,%20Data%2028.06.2018%2013.04.01.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107392/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107309&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2034,%20Data%2028.06.2018%2013.04.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107393/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107308&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2035,%20Data%2028.06.2018%2013.05.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107394/Punkt%2032%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1316/18). 

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 LVII/1186/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1317/18). 

Komisja Infrastruktury i Środowiska 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 LVII/1187/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 

ramach pomocy de minimis. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1318/18). 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1188/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1319/18). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107307&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2036,%20Data%2028.06.2018%2013.06.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107395/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107288&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2037,%20Data%2028.06.2018%2013.07.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107396/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107289&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2038,%20Data%2028.06.2018%2013.07.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107398/Punkt%2035%20sesji.asx
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Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1189/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie 

podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1296/18). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Projekt uchwały skierowany został na Platformę Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono żadnych uwag.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1190/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. 

Bronisławy  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1320/18). 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie  „wstrzymującym się”. 

/Uchwała nr LVII/1191/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach.  P u n k t   przeniesiony  

jako  punkt  9a/ porządku obrad. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107291&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2039,%20Data%2028.06.2018%2013.08.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107399/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107292&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2040,%20Data%2028.06.2018%2013.09.30.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107400/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107306&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2041,%20Data%2028.06.2018%2013.10.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107401/Punkt%2038%20sesji.asx
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Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na 

lata 2010-2020” za 2017 rok. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1322/18). 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1192/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 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-1323/18. 

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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1193/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 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-1324/18. 

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 LVII/1194/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107402/Punkt%2039%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107293&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2042,%20Data%2028.06.2018%2013.11.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107403/Punkt%2040%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107294&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2043,%20Data%2028.06.2018%2013.11.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107404/Punkt%2041%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107295&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2044,%20Data%2028.06.2018%2013.12.36.pdf
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Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta 

Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global 

Parliament of Mayors). <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1325/18). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/1195/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Prymasowski”. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1326/18). 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest w rejonie ul. Henryka Jordana, na którym znajduje się 

pomnik Kardynała Augusta Hlonda. 

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 LVII/1196/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M  S. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1327/18). 

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 17 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVII/1197/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107405/Punkt%2042%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107301&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2045,%20Data%2028.06.2018%2013.13.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107406/Punkt%2043%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107302&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2046,%20Data%2028.06.2018%2013.14.13.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107407/Punkt%2044%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107305&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2047,%20Data%2028.06.2018%2013.14.53.pdf


 

 

 

 

28 

Punkt 43a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie 

miasta Katowice . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr  (DS-1307/18). 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

przed zakończeniem konsultacji społecznych.   

Projekt uchwały skierowany został na Platformę 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.  

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

/Uchwała nr LVII/1198/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie skarg: 

Państwa A i J  S  na  działania  Prezydenta  Miasta  Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1308/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

Pan Dariusza Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

projekt uchwały.  

 

Radna Patrycja Grolik stwierdziła, że najpierw powinniśmy wysłuchać 

Zainteresowanych, a później dopiero zgłosić swoje uwagi. Wydaje się, że ze 

strony miasta zamiast się sądzić z Państwem, powinna wyjść propozycja ugody, 

gdyż ewidentnie „jako miasto zawiniliśmy”.  

 

Wobec złożonych wcześniej wniosków o zabranie głosu, Rada Miasta 

Katowice, jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu, w pierwszej 

kolejności przez Panią A S.  
 
Pani A S stwierdziła, że sprawa w ogóle nie powinna mieć miejsca,  

a już zupełnie nie powinna toczyć się w sądzie. Niestety gmina Katowice 

utrzymuje, że roszczenia Skarżących są bezpodstawne, Prezydent podtrzymuje 

wersję Katowickich Cmentarzy Komunalnych, tzn. że są to dwa groby. 

Tymczasem dowody wskazują na to, iż jest to jeden czterokomorowy  

grobowiec. Jest to sytuacja ekstremalna, gdyż podobna jest do przypadku,  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107408/Punkt%2045%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107303&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2048,%20Data%2028.06.2018%2013.15.52.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107409/Punkt%2046%20sesji.asx
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w którym Skarżący byliby właścicielami mieszkania i teraz musieli go oddać 

całkowicie obcym ludziom. Jedynym rozwiązaniem jest dokonanie ekshumacji  

i przeniesienie zwłok „mojej zmarłej mamy”. Obecnie jest to jedyne 

rozwiązanie. Natomiast to, że władze Katowickich Cmentarzy Komunalnych 

oraz władze miasta do tej sytuacji doprowadziły i nikt nie chce tego problemu 

rozwiązać i wysłuchać strony skarżącej  jest  „paranoją totalną”. Wydawało się, 

że jedynym organem, który pomoże Skarżącym rozliczyć spółkę miejską  

i  Prezydentów jest  Rada Miasta Katowice. Okazuje się, że „znowu się 

odbijemy od kolejnej ściany”. Są to stracone nerwy, stracone zdrowie, 

nieprzespane noce.  Sprawa w sądzie toczy się za publiczne pieniądze 

podatników. Kuriozalną sytuacja w sadzie było, iż przedstawiciele  i pracownicy 

spółki gminnej nie wzięli wolnego dnia, tylko za pieniądze podatników 

uczestniczyli w rozprawie sądowej. „Już jedną rozprawę wygraliśmy…, będzie 

apelacja i kolejna rozprawa sądowa. Już jeden artykuł w gazecie się ukazał, będą 

kolejne artykuły, kolejne sprawy w mediach i nie pozwolimy, żeby ta sytuacja 

pozostała nierozwiązana, bo zostaliśmy postawieni przed kolejną traumą 

życiową”. Zaistniała konieczność przeniesienia grobu zmarłej mamy w inne 

miejsce, gdyż doszło do sytuacji, w której „wprowadzono osobę nieuprawnioną, 

obcą. Ci ludzie nie mieli podstaw do dokonania pochówku, żadnych, które są  

w regulaminie, ustawie, a jednak do tego doszło”. „Jest to bezduszne  

i nieludzkie”. Katowickie Cmentarze Komunalne nie zaproponowały żadnego 

ugodowego rozwiązania podczas procesu. Wszyscy mieszkańcy będą za to 

płacić.  

 

Kolejnym złożonym wcześniej wnioskiem  o zabranie głosu był wniosek Pana J 

S. Rada Miasta Katowice, jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie przez niego 

głosu. 
Pan J S potwierdził słowa swojej córki, że sprawa nie powinna trafić  do sądu. 

Pisząc skargę do Rady Miasta, Skarżący uważał, że „działania, które 

wskazujemy o kryminalnym zarysie, wskazywałem paragrafy, fałszowanie 

dokumentacji, nierespektowanie własnego regulaminu, który mówi, że w grobie 

murowanym  można pochować kogoś, jeśli się przedstawi dowód wymurowania 

tego grobu, co zostało złamane. Wprowadzona tam osobę nam nieprzyjazną  

i jest to wbrew rozporządzeniom i jest zafałszowana dokumentacja, poprawiana 

dokumentacja. Wykupiłem podwójną kwaterę, wtedy, kiedy mi nagle żona 

zmarła, taką tylko wtedy mogłem zdobyć, wymurowałem czterokomorowy 

grobowiec i mam na piśmie przyznanie się cmentarzy, że miałem pełne prawa 

plus to zastrzeżenie, o którym córka powiedziała i pomimo tego, stworzono  na 

użytek procesu z nami, bo nie mogliśmy inaczej zrobić. Musieliśmy wystąpić do 

sadu, stworzono dwa groby z jednego. De facto nas okradziono z połowy grobu 

i teraz faktycznie, w świetle przepisów o ekshumacji, będziemy zmuszeni, chcąc 

zamknąć temat, zamknąć traumę, która przeżywamy,  przenieść żonę gdzie 
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indziej. Ja na bazie tego, co jest, uważałem, że Rada Miasta powinna rozliczyć 

Pana Prezydenta, jeśli sam tego nie zrobił z dobrej woli i z uczciwości ludzkiej, 

że to co się dzieje w Katowickich Cmentarzach, fałszowanie dokumentacji, 

przeróbki itd., że powinny być rozliczone osoby winne tej sytuacji, powinny  

ponieść konsekwencje i nie powinno to nawet do Rady trafić. Dzisiaj Rada robi 

unik, że jest to sprawa sądowa. Jestem temu przeciwny”. Jesteśmy 

zdeterminowani. Zainteresowany zadeklarował, że będzie informował, iż  

„można pochować nie mając grobu, mając zastrzeżenie co do pochówku itd.”. 

„Uważam, że Rada jest kompetentna do zamknięcia sprawy, a nie sąd”.  

 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 11 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVII/1199/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na kilka spraw: 

1/ informację na temat aktualnego stanu postępu prac związanego z budową 

trzech basenów miejskich, 

2/ interwencję w sprawie boiska na  Placu Ojca  Justyna Widucha. Infrastruktura 

tego boiska, konkretnie siatki okalające, elewacje okolicznych budynków są  

w „fatalnym stanie”,  

3/ przejście dla pieszych pomiędzy  ul. Słupską i Koszalińską. Radny prosił już 

na jednej z poprzednich sesji o rozważenie umieszczenia w tym miejscu  

znaków poziomych, celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, 

4/ stan toalety na Placu Miast Partnerskich, która jest w nie najlepszym stanie 

technicznym, 

5/ problem nadmiernej prędkości rozwijanej przez pojazdy na ul. Śląskiej.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Maciej Biskupski poprosił o weryfikację informacji na temat 

dostępności parkingu, znajdującego się przy Domu Lekarza w Katowicach. 

Pojawiły się doniesienia, że miałby on zostać przez miasto wydzierżawiony na 

rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej i zamknięty dla mieszkańców. Parkingów na 

Koszutce brak, więc nie byłoby to korzystne dla mieszkańców rozwiązanie. 

Radny poprosił o wyjaśnienie sprawy. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107304&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2057,%20Glosowanie%2051,%20Data%2028.06.2018%2013.28.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107410/Punkt%2047%20sesji.asx
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Radny Adam Skowron zapytał o  wyniki rozmów prowadzonych z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat terenów parkingowych przy 

ekranach akustycznych planowanych przy Osiedlu Paderewskiego. Czy jest na 

to zgoda. Ponadto zapytał o to czy byłaby możliwość zabezpieczenia przejścia 

dla pieszych przy ul. Adamskiego przy Szkole Podstawowej nr 15 oraz 

stworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Lisieckiego, także przy wspomnianej 

szkole.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa parkingów na Osiedlu 

Paderewskiego jest w trakcie realizacji. Wyrażono zgodę na zajęcie części 

terenu, na którym powstanie jednopoziomowy parking. Prezydent zobowiązał 

się także przeanalizować sprawę przejścia dla pieszych.             

 

Radna Patrycja Grolik   zapytała m.in o kilka spraw: 

1/ plan związany z budową drogi pomiędzy Giszowcem, a Kolonią Zuzanny. 

Radna zapytała kiedy rozpoczną się prace w tym zakresie, 

2/ na jakim etapie znajduje  się  plan remontu parku w Murckach i kiedy 

zostanie on zrealizowany, 

3/ na jakim etapie jest realizacja projektu wynikającego z budżetu 

obywatelskiego, a dotyczącego powstania lodowiska w Murckach.  

Prezydent Marcin Krupa  zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie na pytanie 

nr 1 i 2.  Co do lodowiska w Murckach, to wyjaśnił, że zabezpieczono środki  

z budżetu obywatelskiego na ten cel, jednak  niewystarczające na realizację tej 

inwestycji. Pomimo tego, miasto podejmie działania w tym zakresie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że na interpelację dot. upamiętnienia  

w Katowicach lodowiska TORKAT nie otrzymał pisemnej odpowiedzi,  a złożył 

ją na piśmie. 

Ponadto zapytał o budynek OKAMU, przy realizacji którego deweloper 

zobowiązał się wybudować małe boiska sportowe - ogólnodostępne. Dotychczas 

wybudowano jedno, do mini piłki nożnej, niedostępne dla wszystkich. Nie 

dotrzymano zatem umowy. Miały powstać tam korty tenisowe, boiska do 

siatkówki, a tymczasem wszystko zabudowywane jest budynkami 

mieszkalnymi. Czy możemy, jako miasto, egzekwować zobowiązania inwestora 

w stosunku do Urzędu Miasta.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi na 

interpelację Radnego, jednak, co podkreślił,  udzielił jej już ustnie, publicznie, 

co uznał wówczas za wystarczające. Co do inwestycji prowadzonych przez 

inwestorów prywatnych, Prezydent zobowiązał się zasięgnąć informacji, 

przeanalizować podpisane umowy  i udzielić Radnemu pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o dwie sprawy: 
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1/ czy możliwe są prace nad uchwałą, która zakładałaby, iż jedynymi służbami 

do zakładania blokad na samochody w Katowicach jest policja i inne służby 

mundurowe, a nie firmy prywatne, 

2/ w kontekście doniesień medialnych, wyjaśnienie informacji na temat tego, iż 

Katowice mają wpłacać 2 mln zł rocznie do Górnośląsko Zagłębiowskiej 

Metropolii, które będą następnie przekazywane do spółki Pana Marszałka, tzn. 

WPKiW.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest pomysł Zarządu  Metropolii, co do 

podziału środków, służących nowym inwestycjom w Parku Śląskim  

i rozłożenie ich na trzy miasta: Katowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie.  

Propozycja była taka, aby Katowice zapłaciły 2 mln zł, Chorzów – 1 mln zł,  

a Siemianowice Śląskie – 0,5 mln zł. Po analizie tej propozycji, Prezydent 

Katowic wyraził chęć, oczywiście za zgodą Rady Miasta Katowice, przejęcia 

Parku wraz ze zmianą granic miasta Katowice, a co za tym idzie granic miasta 

Chorzowa. Jesteśmy w stanie przejąć cały Park, utrzymywać go. Tę ofertę Pan 

Prezydent teraz potwierdza. Natomiast, jeżeli takie założenie nie zostanie 

zaakceptowane, to nie wchodzi w rachubę kwestia dotowania Parku pieniędzmi 

z budżetu miasta Katowice.  

Co do blokad, jest to ustawowe rozwiązanie, że na terenach publicznych 

upoważnione do ich zakładania są policja, straż miejska i inne służby 

upoważnione przez te organy. Natomiast  co do terenów prywatnych, nie mamy 

na to wpływu. Należy szukać rozwiązań w kodeksie cywilnym, gdyż występują 

przypadki, w których uniemożliwione jest korzystanie ze swojej własności, 

pozostawionej na cudzej własności. Rozstrzygnięcia należy szukać na drodze 

sądowej.  

 

Radna Bożena Rojewska odniosła się do udzielonej odpowiedzi na interpelację 

dotyczącą ciągu pieszego po jednej stronie ulicy Gawronów, w kierunku ul. 

Zgrzebnioka. Nawierzchnia tego odcinka jest bardzo zdewastowana.  

W odpowiedzi poinformowano Radną, że wobec ograniczeń finansowych, 

chodnik zostanie naprawiony przez podległe służby MZUiM w miesiącu 

czerwcu, w miejscach zagrażających bezpieczeństwu,. Pomimo dzisiejszego 

terminu, tj. 28 czerwca, nie zostało tam nic zrobione. W sprawie naprawy tego 

fragmentu chodnika, Jednostka Pomocnicze nr 5 także składała swój wniosek. 

Udzielono jej odpowiedzi, że po zamknięciu budżetu, w przypadku 

dysponowania jeszcze jakimiś środkami, chodnik zostanie naprawiony. Radna 

zapytała dlaczego nie zostało tam dotychczas nic zrobione oraz czy jest możliwe 

aby ten chodnik został wykonany w całości, a nie tylko we fragmentach.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że plan działań inwestycyjnych  

i remontowych mamy zamknięty na bieżący rok. Doraźne działania możemy 

przeprowadzić, natomiast cała wymiana to już jest inwestycja, która wymaga 
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wprowadzenia jej do budżetu miasta. Spróbujemy wprowadzić ją do kolejnego 

roku budżetowego.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że pomimo nadziei, jaką otrzymała  

w odpowiedzi Jednostka Pomocnicza, zadanie to nie zostanie wykonane 

kompleksowo. Jednak póki co, to nawet doraźne działania nie zostały 

przeprowadzone, pomimo terminu określonego do końca czerwca br.   

  

Radna Patrycja Grolik zapytała czy do Pana Prezydenta trafiła petycja  

z lutego br. w sprawie uciążliwości zapachowych na terenie dzielnicy 

Szopienice – Burowiec i Dąbrówka Mała, podpisana przez około 500 osób oraz 

kolejna w tej sprawie, skierowana do Pana Premiera RP i do wiadomości 

skierowana do Pana Prezydenta Miasta Katowice, nadana  przez Radę Jednostki 

Pomocniczej w Dąbrówce Małej.    

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna przypomniała, że pełna 

informacja w tej sprawie została przekazana w punkcie 7 porządku obrad 

dzisiejszej sesji, tj. w informacji o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  

w okresie międzysesyjnym. Prowadząca obrady potwierdziła zatem, że takie 

petycje wpłynęły. 

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że taka informacja została mu 

przekazana. Zapewnił, że miasto, poprzez swoje służby, nadal będzie 

monitorowało kwestię uciążliwości zapachowych, aż do momentu wykazania  

z jakiego miejsca i z jakich przyczyn te problemy się pojawiają.  

 

Radny Józef  Zawadzki  poprosił o wykonanie remontu chodnika znajdującego 

się przy Przedszkolu nr 12 w Katowicach. Jest  on w bardzo złym stanie  

i zagraża bezpieczeństwu.  

Wiceprezydent Miasta Waldemar Bojarun zobowiązał się przeanalizować 

sprawę.  

 

Punkt 46 Interpelacje radnych. <zapis AV> 
 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego i Radnego Borysa Pronobisa w sprawie 

wykonania w mieście oprysków przeciw kleszczom. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przejęcie przez miasto Katowice 

budynku przy ul. Gliwickiej 120 – dawne KINO APOLLO (później GALLUS)  

z przeznaczeniem na siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie renowacji zabytkowego postumentu 

w Parku Giszowieckim. 

4/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

4.1. instalacji punktów oświetleniowych na ul, Kruczej, 

4.2. montażu dodatkowych ławek w dzielnicy Murcki. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107411/Punkt%2048%20sesji.asx
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5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. wsparcia wydarzenia FIT LIFE EXPO, 

5.2. ustawienia na ul. Gliwickiej w Katowicach tablicy informującej  

o lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach, 

5.3. przeprowadzenia remontu schodów wejściowych do budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej „Akcent” przy ul. Rataja 14 w Katowicach, 

5.4. przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki 191  

w Katowicach, 

5.5. dofinansowania imprezy integracyjnej mieszkańców osiedla Witosa  

w Katowicach, 

5.6. skierowania do pracy dla kolejnego młodego wykształconego mieszkańca 

naszego miasta, 

5.7. uczniów klas III-ich uczących się w Szkole Podstawowej Nr 5  

w Katowicach, 

5.8. umieszczenia dziecka p. S. S. w przedszkolu w Katowicach. 

6/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie: 

6.1. wykonania chodnika oraz założenia barierek przy osiedlu Murapol i ulicy 

Pijarskiej, 

6.2. rozwiązania problemu miejsc parkingowych w dzielnicy Giszowiec przy ul. 

Gościnnej 5. 

7/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie stworzenia możliwości amatorskiego 

uprawiania tenisa stołowego w Ośrodku Sportowym „Szopienice”. 

8/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie utworzenia wybiegu dla 

psów w południowych dzielnicach Katowic. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. uporządkowania terenu w rejonie rzeki Kłodnicy, 

9.2. remontu bloku mieszkalnego przy ul. Kościuszki, 

9.3. remontu nawierzchni ul. Zgody w rejonie Stadionu Klubu Sportowego 

„Rozwój”, 

9.4. udzielenia wsparcia rodzinie p. R.A. w zakresie pomocy w przeprowadzce  

i dofinansowaniu remontu lokalu socjalnego, 

9.5. przydziału lokalu socjalnego na rzecz p. K. K. 

10/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie instalacji progów spowalniających 

przy placu zabaw na ulicy Bażantów. 

 

Na dzisiejsza sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

1.1.postawienia znaku zakazu wjazdu na teren parku w Murckach, 

1.2.informacji na temat wdrożenia planu naprawczego w Szpitalu w Murckach,  

1.3.parku w Kostuchnie – teren między ulicami Wantuły, Adamczyka, 

Smugową i Lnianą w Katowicach o powierzchni około 3,50 ha, 

1.4.wycinki żywopłotu na ul. Żeleńskiego od nr 85. 
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2/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

2.1. remontu ulicy Rzymełki, 

2.2.funkcjonowania kortów tenisowych w ośrodku sportowym „Szopienice”. 

3/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie instalacji progu zwalniającego oraz 

znaków ostrzegawczych przy placu zabaw przy Osiedlu Dombud oraz Murapol.  

 

Punkt 47 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady odczytała komunikaty międzysesyjne: 

1/ do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła informacja Pani Skarbnik Danuty 

Lange o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 

2/ na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęły 3 pisma dotyczące podjętego przez 

radę Miasta Katowice apelu w sprawie Pomnika Wojciecha Korfantego  

w Warszawie , 

3/ P.P. Radnym zostało przekazane kolejne pismo dotyczące ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Pismo zostanie 

opublikowane również w komunikatach na E-sesji, 

4/ Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 czerwca 2018r. 

stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Katowice nr LVI/1158/18  z  dnia  

24  maja  2018r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego planu  

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru Śródmieścia  Katowic – część 

w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera, 

5/ pismem z dnia  27.06.2018r.  Pani  Radna  Patrycja  Grolik  poinformowała, 

że  rezygnuje  z  członkostwa w klubie PIS w Radzie Miasta Katowice.  

 

Punkt 48 Zakończenie sesji. <zapis AV> 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LVII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.55. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107412/Punkt%2049%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/107413/Punkt%2050%20sesji.asx

