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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LVIII  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 26 lipca 2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:00 

Numery podjętych uchwał: LVIII/1200/18 do LVIII/1218/18 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

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

sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Patrycja  Grolik  

2/ Dariusz  Łyczko  

3/ Aleksander  Uszok  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z LVII 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 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu 

oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu (DS-1328/18). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 

miasto Katowice (DS-1304/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Straży 

Miejskiej w Katowicach (DS-1331/18). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Katowice na lata 2016-2021” za 2017 rok (DS-1332/18). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 lokali użytkowych 

- garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem 

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1334/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T  W  i P  N  – K z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy al. Korfantego  (DS-1335/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach (DS-

1336/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1291/18). 

16. 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-1337/18). 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-

1330/18). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R  D i J  B - D z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-1338/18). 

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

miasta Katowice na 2018 rok (DS-1339/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1340/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych 

Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze (DS-1341/18). 

21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-

1333/18). 

21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A  P z tytułu 

uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. 

Agnieszki   i  ul. Agnieszki   w Katowicach (DS1342/18). 

21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  H , 

pani A  H  i  pani K  H  z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-

1343/18).  

21d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach 

dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/374/07  

z dnia 20 grudnia 2007 r. (DS-1344/18). 

21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach 
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dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIX/1012/17 z dnia 23 listopada 

2017r. (DS-1345/18). 

21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice nazwy „Opawska” (DS-1278/18).  

22. Zapytania radnych. 

23. Interpelacje radnych. 

24. Komunikaty i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LVIII sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Powitała także 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. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LVIII 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”.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

Na sekretarzy  LVIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Jacek   

Piwowarczuk  i  Tomasz Rokicki. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Jacka Piwowarczuka i Pana Tomasza 

Rokickiego zostali wybrani jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%201,%20Data%2026.07.2018%2011.08.54.pdf
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji,  

również Panią  Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pani Krystyna Panek  wyraziła na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Katowice.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z LVII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 28 czerwca 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 LVII sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

28 czerwca  2018r. 

Protokół z LVII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. 

 

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 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy (DS-1333/18). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

2/ dopisaniu punktu 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A P  

z tytułu uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. 

Agnieszki   i  ul. Agnieszki   w Katowicach (DS-1342/18). 

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

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%202,%20Data%2026.07.2018%2011.09.49.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%203,%20Data%2026.07.2018%2011.10.48.pdf
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3/ dopisaniu punktu 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B H, pani A H   

i pani K H  z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-1343/18). 

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

 

4/ dopisaniu punktu 21d/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora  Prokuratury  Rejonowej  Katowice - Północ w Katowicach dot. 

uchwały Rady Miasta Katowice  nr XX/374/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku 

(DS-1344/18). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

5/ dopisaniu punktu 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora  Prokuratury  Rejonowej  Katowice - Północ w Katowicach dot. 

uchwały Rady Miasta Katowice  nr XLIX/1012/17 z dnia 23 listopada 2017r. 

(DS-1345/18).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 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 ze zm.)  Przewodnicząca Rady Miasta zawnioskowała o zmianę   

w  porządku  obrad polegającą na dopisaniu punktu 21f/ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 

„Opawska” (DS-1278/18).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, 1 głosie  

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania zmian w porządku obrad) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

Wiceprezydent  Bogumił Sobula przedstawił  informację  Prezydenta 

Miasta Katowice z działalności  między sesjami w okresie  od  26 czerwca do 

23 lipca 2018 r. 

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta   

o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%204-9,%20Data%2026.07.2018%2011.14.45.pdf
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W okresie od 27 czerwca 2018 roku do 25 lipca 2018 roku odbyła się   

28  czerwca br. sesja Rady Miasta Katowice  oraz  planowe posiedzenia komisji 

stałych Rady Miasta Katowice. 

13 lipca 2018 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła  

w obchodach Święta Policji w Katowicach.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 

budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1328/18. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVIII/1200/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1304/18. 

Komisje Edukacji i Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 

w trakcie konsultacji społecznych.  

W ramach konsultacji społecznych na platformie konsultacji nie wniesiono 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVIII/1201/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Straży 

Miejskiej w Katowicach . 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1331/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107582&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2010,%20Data%2026.07.2018%2011.29.35.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107583&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2011,%20Data%2026.07.2018%2011.30.38.pdf
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Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LVIII/1202/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2017 rok. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1332/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i  braku  głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVIII/1203/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 

lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1334/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVIII/1204/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T W  i  P  N – K z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy al. Korfantego . 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1335/18. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107584&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2012,%20Data%2026.07.2018%2011.31.21.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107585&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2013,%20Data%2026.07.2018%2011.32.16.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107587&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2014,%20Data%2026.07.2018%2011.33.11.pdf
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głos  

sprzeciwu i brak  głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVIII/1205/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska  

w Katowicach. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1336/18. 

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 jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVIII/1206/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1291/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie  

w trakcie konsultacji społecznych.  

W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono żadnych uwag.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LVIII/1207/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi  

i F. Wincklera wraz z erratą. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1337/18 wraz z erratą. 

Errata dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107601&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2015,%20Data%2026.07.2018%2011.34.12.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107589&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2016,%20Data%2026.07.2018%2011.35.02.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107590&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2017,%20Data%2026.07.2018%2011.35.58.pdf
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Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz  

z erratą. 

 

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  uwagami.  

 

Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa 

i  Planowania  Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały oraz  

9 nieuwzględnionych  uwag. 

 

Wobec braku chętnych do 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: 22 głosy 

„za”.  

 

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: 22 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: 22 głosy 

„za”. 

 

4 głosowanie 

uwaga nr  1.12 
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła 

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

„za”. 

 

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: 21 głosy 

„za”.   

 

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: 23 głosy 

„za”.  

 

8 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: 23 głosy 

„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: 23 głosy 

„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 wraz z erratą.  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2018-26,%20Data%2026.07.2018%2011.46.54.pdf
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1208/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1330/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

w trakcie konsultacji społecznych. 

W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono żadnych uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1209/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R D i J  B - D z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Gliwickiej. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1338/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVIII/1210/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2018 rok. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała , że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1339/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107591&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2027,%20Data%2026.07.2018%2011.55.29.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107593&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2028,%20Data%2026.07.2018%2011.56.23.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107603&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2029,%20Data%2026.07.2018%2011.57.17.pdf
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/Uchwała nr LVIII/1211/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

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

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1340/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVIII/1212/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech 

radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta 

Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1341/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W ubiegłym  roku do składu desygnowani byli następujący radni: 

1/ Krystyna Panek  

2/ Magdalena Wieczorek  

3/ Tomasz Szpyrka  

Przewodniczący klubów radnych podtrzymali wymienione wyżej kandydatury.  

Zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Jury Nagrody Prezydenta.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1213/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1333/18. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107595&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2030,%20Data%2026.07.2018%2011.58.01.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107596&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2031,%20Data%2026.07.2018%2011.58.46.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107597&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2032,%20Data%2026.07.2018%2012.00.38.pdf
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Komisje Edukacji i Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 

w trakcie konsultacji społecznych. 

W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Radna  Magdalena  Wieczorek wyraziła radość z realizacji wniosku 

zgłoszonego w 2011r. Przypomniała, że dokładnie nad takim samym 

dokumentem Rada Miasta głosowała właśnie tego roku. Komisja Edukacji 

swoje cztery posiedzenia poświęciła m.in. temu tematowi. Radna wyraziła 

nadzieję, że wynik dzisiejszego głosowania będzie inny niż w 2011r.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął wniosek Pana J G  

o zabranie głosu w omawianym punkcie porządku obrad.  

 

Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu  

i 1 głos „wstrzymujący się”, wyraziła zgodę na udzielenie głosu Wnioskodawcy.  

 

Pan J G stwierdził, że „my na to czekamy od 2005r. jako nauczyciele. Czy ten 

regulamin cokolwiek porządkuje?. Nic. Regulamin w swoim zakresie powinien 

m.in. określać porządek i organizację działania. Zmieniają się przepisy prawa. 

Zmieniała się ustawa, w szczególności Karta Nauczyciela  

i finansowanie zadań oświatowych. W rozdziale 5 ustawy Karta Nauczyciela 

mamy trzy odwołania do organu prowadzącego. Ustawodawca delegowuje 

pewne sprawy do uszczegółowienia organowi prowadzącemu. Czy to zostało 

dokonane w regulaminie. W jednym punkcie, tak.  Dokładnie w art. 30 ust. 6. 

Natomiast brakuje dwóch punktów: art. 42 ust. 7 i art. 42c. To w ogóle nie 

zostało uregulowane w tym regulaminie. Jakie są tego konsekwencje… 

Państwo, którzy nie pracują w oświacie nie wiedzą, że subwencja, która 

przychodzi na miasto wynika z PAPS-u. Jest taki program PAPS i tutaj jest 

naliczona subwencja… W październiku ubiegłego roku, w niektórych szkołach 

były problemy z wypłatą. Były różne przesunięcia, żeby dokonać wypłat… 

Mamy nauczyciela, który ma różne zatrudnienie w ciągu roku szkolnego. To 

dotyczy szkół ponadpodstawowych, szkoły średnie. Załóżmy taką sytuację – 

mamy nauczyciela, który ma w PAPS-ie ¼ etatu. To są 24 i siedemdziesiąt kilka  

godzin. Za to przychodzi subwencja, a w rzeczywistości co on ma… Średnio 

nauczycielowi płacimy za 256 godzin, natomiast średnia tygodniowa, jak to 

należy płacić zgodnie z instrukcją czy wymaganiami Państwowej Inspekcji 

Pracy wychodzi 460 godzin. Ile to jest. To jest 50 tys. rocznie. Mając pięciu 

takich nauczycieli w Katowicach, to mamy….Takie są konsekwencje pewnego 

nieuregulowania i nieustanowienia pewnych przepisów szczegółowych  

w regulaminie”.  
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady  poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1214/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A P  

z tytułu uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. 

Agnieszki   i ul. Agnieszki  w Katowicach. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1342/18. 

Komisja Budżetu Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Pani Dorota Wawiernia Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg 

przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”,  1 głosie  

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. .  

/Uchwała nr LVIII/1215/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani  B H, pani A H i pani K 

H  z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Gliwickiej.  

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1343/18. 

Komisja Budżetu Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Pani Dorota Wawiernia Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg 

przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107598&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2034,%20Data%2026.07.2018%2012.07.48.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107604&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2035,%20Data%2026.07.2018%2012.10.45.pdf
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”,  1 głosie  

sprzeciwu i braku  głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVIII/1216/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach  dot. uchwały Rady 

Miasta Katowice  nr XX/374/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku. 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1344/18. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Michał Luty zapytał „ o co chodzi po tych 10 latach, bo to jest uchwała 

z 2007r.”.  

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że 11 lat temu był zatwierdzany przez Radę 

Miasta regulamin. To jest jakby „zastępstwo do tego”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1217/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora  

Prokuratury  Rejonowej  Katowice - Północ w Katowicach  dot. uchwały 

Rady Miasta Katowice  nr XLIX/1012/17 z dnia 23 listopada 2017r.   

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1345/18. 

 

Komisja Organizacyjna nie zaopiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Pan Mirosław Cygan Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił projekt uchwały.  

 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr LVIII/1218/18/ 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107605&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2036,%20Data%2026.07.2018%2012.13.03.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107599&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2037,%20Data%2026.07.2018%2012.14.36.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=107600&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Opawska” wraz  

z autopoprawką.  

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1278/18 wraz z autopoprawką. 

Autopoprawka dotyczy zmiany podstawy prawnej w projekcie uchwały, 

konkretnie  publikatora  Dziennika  Ustaw.  

Proponowany do nazwania odcinek łączy ul. Książęcą z ul. Bp. Tadeusza 

Szurmana wraz z przedłużeniem w kierunku północnym. Przedmiotowy odcinek 

położony jest  w dzielnicy Ligoty.  

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja 

przyjęła argumentację Pana Prezydenta, wyrażoną w piśmie z dnia 13 lipca 

2018r. i zaproponowała, aby nie nadawać temu odcinkowi nazwy – Rodziny 

Wolnych.  

 

Radny Marek Nowara zauważył, że nadając nazwę ulicy – Opawska, 

występujemy przeciwko oczekiwaniom mieszkańców tej części Ligoty. 

Wnioskowali oni o nazwę „Rodzina Wolnych”, a wcześniej „Jakuba Wolnego”. 

Radny nie do końca zgadza się z argumentacją prawną do projektu uchwały. 

Przywołał  miasta, w których podobne, do zaproponowanej przez mieszkańców 

nazwy ulic funkcjonują.  Dodał, że przy tej ulicy nie ma żadnych adresów. 

Trudno więc tu o pomyłkę z ulicą „Józefa Wolnego” w Załężu. Powinniśmy 

wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przyjąć argumentację rady 

dzielnicy,  bądź to nazwę „Jakuba Wolnego”, bądź to „Rodziny Wolnych”.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że nie ma zastrzeżeń 

merytorycznych  dotyczących  proponowanego patrona, czy  patronów. 

Natomiast istnieje różnica w ocenie, w zakresie tego czy ze strony rady 

jednostki jest oczekiwanie nazwania ulicy nazwą „Rodziny Wolnych”. 

Zastrzeżenia dotyczą pewnych zasad. Mianowicie pojęcie „Rodzina Wolnych” 

nie jest określeniem zamkniętym, skończonym. Według naszej wiedzy żyją 

nadal członkowie Rodziny Wolnych, a przyjęto, że nie dokonuje się nazywania 

ulic i placów nazwami związanymi z funkcjonującymi, żyjącymi osobami. Co 

do kwestii nazwy „Jakuba Wolnego”, to pierwotnie  wniosek był 

identyfikowany w ten sposób, iż dotyczył nadania nazwy ulicy „Rodziny 

Wolnych” i z przytoczonej wcześniej argumentacji Pan Wiceprezydent 

zaproponował nie korzystać z takiego rozwiązania, stąd stanowisko strony 

prezydenckiej by skłonić się w stronę nazwy ulicy „Opawska”.  

Radny Marek Nowara wyjaśnił, że pierwotnie rada dzielnicy chciała nazwać tę 

ulicę „Jakuba Wolnego”. Była sugestia ze strony miasta  aby nie było dwóch 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2038,%20Data%2026.07.2018%2012.16.30.pdf
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ulic z nazwiskiem „Wolny” . Stąd rada dzielnicy podała jako alternatywną 

nazwę „Rodziny Wolnych”.  

 

Radny Tomasz Maśnica poparł stanowisko Pana Radnego Nowary. Sprawa nie 

jest nagląca, a środowisko lokalne chciałoby uczcić tych mieszkańców, którzy 

się zasłużyli w dzielnicy. Radny złożył wniosek formalny o „ściągniecie punktu 

z porządku obrad”, żeby jeszcze raz móc zastanowić się nad tym tematem  

i porozmawiać jakbyśmy mogli to inaczej rozwiązać.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna zapytała „co Pan Radny ma na 

myśli. Po co mamy zdjąć ten punkt”. 

Radny Tomasz Maśnica wyjaśnił, że po to, żeby jeszcze raz procedować  

i złożyć kolejny wniosek o nadanie tej ulicy nazwy, która by satysfakcjonowała 

„Ród Wolnych” i lokalną społeczność.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że „kręcimy się 

wokół własnej osi”, dlatego, że jest opinia prawna, która określa, iż nie można 

nadać nazwy ulicy „Rodzina Wolnych”. Jest to niedookreślona grupa ludzi i nie 

do sprawdzenia, w tym również ludzie żyjący. Ten element przeważa 

argumentację. Występując przeciwko, stajemy niejako w „sprzeczności sami  

z sobą” i z uchwałą Rady Miasta dotyczącą nadawania nazw ulicom i placom. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Radnego Maśnicę o odpowiedź po co 

mamy zdjąć ten punkt.  

Radny Tomasz Maśnica wyjaśnił, że chciałby jeszcze raz przeanalizować 

możliwości prawne związane z nadaniem nazwy tej ulicy.  

 

Radny Jerzy Forajter przypomniał, że już raz, na poprzedniej sesji zdjęliśmy 

ten punkt z porządku obrad właśnie dlatego, że uwzględniliśmy wątpliwości  

i sugestie wychodzące od rady jednostki pomocniczej. Poprosiliśmy o opinię 

prawną, którą otrzymaliśmy. Komisja Organizacyjna uznała ją w całej 

rozciągłości, dlatego, że jest logiczna i spójna z obowiązującą nas uchwałą  

o nazewnictwie. Jakiekolwiek ponowne pochylenie się nad tym tematem nie 

wniesie niczego nowego. Nie może być nazwy „Rodzina Wolnych”. „Wolnych 

osób o nazwisku Wolnych jest bardzo dużo”. To jest tak jakbyśmy wprowadzili 

nazwę „Rodziny Kowalskich”. Nie może być takiej wieloznaczności  

w określaniu nazw ulic. W dodatku w pewnych sensie „uderza” to w ludzi 

żyjących o tym nazwisku. Radny zaapelował o to abyśmy byli konsekwentni. 

Rada jednostki pomocniczej będzie powiadomiona o naszym stanowisku. Radny 

przypomniał, iż sam wnioskował o to aby opinię prawną, która była podstawą 

naszej decyzji przesłać do rady jednostki. Wydaje się, że zrobiliśmy wszystko 

aby nie zbagatelizować uwag, zarówno z jednostki pomocniczej, jak i ogółu 

społeczności lokalnej. Radny zawnioskował aby przegłosować projekt uchwały  

w normalnym trybie.  
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Radny Tomasz Maśnica podtrzymał złożony przez siebie wcześniej wniosek.  

 

Radny Jerzy Forajter przypomniał, że wniosek formalny może dotyczyć 

jedynie „zdjęcia i przekazania do ponownego rozpatrzenia do komisji”. Samo 

„zdjęcie” wymaga bezwzględnej większości statutowego składu Rady,  

a wniosek formalny wymaga zwyklej większości głosów. Radny poprosił aby 

trzymać się zapisów statutowych i sformułować wniosek, albo formalny, czyli 

„przekazanie z powrotem do komisji” albo wniosek o „zdjęcie  

z porządku obrad”, wymagający bezwzględnej większości statutowego składu 

Rady.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński  jako reprezentujący ten okręg wyborczy, poparł 

wniosek mieszkańców. Poprosił o ponowne przeanalizowanie tej decyzji.  

 

Radny Marek Nowara powrócił do pierwotnej propozycji. Zapytał dlaczego 

nie możemy nazwać tej ulicy nazwiskiem „Jakuba Wolnego”. Radny przyjął 

argumentację związaną z kontrowersją dotyczącą  nazwy „Rodzina Wolnych”. 

Równocześnie odczytał uchwałę  rady dzielnicy z 23 stycznia br., która 

wnioskuje o nadanie nazwy „Jakuba Wolnego”. Pochylmy się nad tym 

wnioskiem. Dodał, że w takim przypadku, wniosek Pana Radnego Maśnicy  

o zdjęcie punktu z porządku obrad i skierowanie go do ponownego rozpatrzenia 

do komisji stałby się  zasadny.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest już w Katowicach ulica „Wolnego”. 

Wyróżnienie następnej ulicy imieniem może spowodować pewien chaos.  

 

Radny Michał Luty złożył wniosek abyśmy procedowali wedle przyjętego 

porządku obrad.  

 

Radny Tomasz Maśnica ponownie sformułował swój wniosek polegający na 

zdjęciu punktu z porządku obrad i przekazanie go do ponownego rozpatrzenia 

Komisji Organizacyjnej.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego 

Tomasza Maśnicy o zdjęcie punktu z porządku obrad i przekazanie go do 

ponownego rozpatrzenia do Komisji Organizacyjnej.  

Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta w wyniku głosowania: 14 głosów 

„za”, 8 głosów sprzeciwu”, brak głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Jerzy Forajter podsumował dyskusję i zaprosił Pana Radnego Tomasza 

Maśnicę oraz Pana Radnego Marka Nowarę na posiedzenie Komisji 

Organizacyjnej, na której, jak stwierdził ma nadzieję, że przedstawią oni 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2058,%20Glosowanie%2039,%20Data%2026.07.2018%2012.31.13.pdf
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koronne argumenty na swoje racje. Wspomniana bowiem Komisja wyczerpała 

już swoje możliwości procedowania w tej sprawie.  

Przewodnicząca Rady poprosiła także Panów Radnych o skonsultowanie 

sprawy z jednostką pomocniczą.  Opinia prawna jest w tej sprawie dość 

wiążąca.  Musimy zatem znaleźć rozwiązanie lub uznać wybór Komisji 

Organizacyjnej.  

 

Punkt 22 Zapytania radnych.  

Radny Krzysztof Pieczyński zapytał o dwie sprawy:  

1/ budowę basenu na Zadolu. Mieszkańców niepokoi, że ostatnio nic się tam nie 

dzieje. Zjechał ciężki sprzęt. Radny poprosił o wyjaśnienie;  

2/ obiekt sportowy, który miał powstać przy ul. Asnyka, czyli na terenie po 

byłym „Kolejarzu”. Na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja; 

3/  trwającą obok obiektu sportowego dawnego „Kolejarza”, znajdującego się 

przy ul. Asnyka, inwentaryzację drzewostanu. Radny poprosił aby robić to 

racjonalnie, tak  by „wszystkie drzewa nie skończyły na pniu”.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula zauważył, że temat budowy basenów jest 

bardzo nośny. Przygotowując tą inwestycje została podjęta decyzja o tym, że 

będzie realizowany identyczny projekt, różniący się pewnym dostosowaniem,  

w trzech lokalizacjach. Prawo zamówień publicznych wymagało aby w ten 

sposób ogłosić przetarg, by wykonawcy mogli zgłosić ofertę na budowę 

jednego, dwóch lub trzech basenów. W wyniku przeprowadzonej procedury 

przetargowej wykonawcą basenów w Burowcu i w Katowicach Brynowie 

została firma NDI. To jest firma, która m. in. przebudowywała obszar Rondo-

Rynek i tego wykonawcę wyłaniano około trzech miesięcy wcześniej niż 

wykonawcę basenu na Zadolu, głównie przez trwające procedury odwoławcze  

i wzajemne roszczenia potencjalnych wykonawców. Wykonawcą na Zadolu 

została Śląska firma ERBUD z Rybnika. Procedura prowadzenia inwestycji dla 

wymienionych trzech lokalizacji  jest praktycznie identyczna. W dokumentacji 

projektowej jest zapis mówiący o tym, że po dokonaniu wykopu, w przypadku 

Zadola, po usunięciu starej infrastruktury,  niecki, należy wykonać odwiertów 

po to by jeszcze precyzyjniej sprawdzić jakość gruntu. Musi być on bardzo 

mocno ustabilizowany, po to aby nie było żadnych problemów  

z eksploatacją basenów i szczelnością niecek basenowych. W przypadku trzech 

lokalizacji, odwierty wykazały, że dla uzyskania pełnej pewności w zakresie 

prawidłowego podłoża, konieczne jest tzw. zatłaczanie, czyli wywiercenie około 

od 200 do 400 otworów na głębokości od 10 do 15 metrów i zatłaczanie do nich 

specjalnej masy cementowo-betonowej, która ma stabilizować grunt.  

W przypadku Burowca i Brynowa jesteśmy już po tych działaniach.  

W przypadku Zadola, jeszcze nie, ze względu na wcześniej wspomniane 

opóźnienie wynikającego z późniejszego wyłonienia wykonawcy. Z punktu 

widzenia miasta, są to inwestycje priorytetowe. Niezależnie od tego, Pan 
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Wiceprezydent skomentował, że jakość pracy tego wykonawcy jest 

niezadowalająca. Miasto interweniowało już w kwestii przyspieszenia prac.  

W sprawie kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, to w pierwszej połowie 

września powinniśmy uzyskać od wykonawcy kompletną dokumentację 

projektową umożliwiającą złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na 

budowę.   

W sprawie inwentaryzacji zieleni, Wiceprezydent zobowiązał Pana Adama 

Kochańskiego  Naczelnika Wydziału Inwestycji  do interwencji w sprawie.  

 

Radny Józef Zawadzki zabrał głos w sprawie Szpitala przy ul. Strzeleckiej  

w Katowicach. Oddaliśmy go w ręce prywatne. Narodowy Fundusz Zdrowia 

zmniejszył kontrakt o 40 %. 2 tys. 200 pacjentów pozostaje bez leczenia. „Jest 

to po prostu, można powiedzieć, przeprowadzana „cicha eutanazja” tu  

w Katowicach”. „Kontrakt ograniczono w porównaniu do I kwartału o – 40 %. 

Jeśli mamy udzielać pomocy jedynie w ramach planu rzeczowo-finansowego 

NFZ to rocznie bez pomocy zostanie 2.200 osób”. Szpital posiada certyfikat 

ISO, najwięcej łóżek z oddziałów urologicznych. Jest to jedyny taki  mono 

specjalistyczny szpital”.   

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że „przyjęliśmy to 

do wiadomości i Pan Prezydent zastanowi się w jaki sposób zareagować.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o dwie sprawy: 

1/ basen na Załężu. Dlaczego do tej pory ten basen nie został otwarty. 

Wydawało się, że skoro MOSiR przejął ten obiekt, to będzie on mocniej 

użytkowany. Tymczasem okazuje się, że kiedy Miejski Dom Kultury prowadził 

ten basen, to on funkcjonował, podczas gdy obecnie nie funkcjonuje;  

2/ garaże znajdujące się przy ul. Jabłoniowej. Korzysta z nich ponad 118 

dzierżawców. Zwracali się oni w już wielokrotnie, w postaci pism, z prośbą  

o wycięcie przeszkadzających przy wjeździe do garaży gałęzi, które stanowią 

zagrożenie dla parkujących tam samochodów.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie 

w sprawie garaży. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun  w sprawie basenu na Załężu wyjaśnił, że 

jest problem z obsadą ratowników na otwartych basenach, nie tylko  

w Katowicach. Miasto wykonało gigantyczną pracę dotyczącą próby 

pozyskiwania  na bieżąco ratowników. Specjalnie środki przeznaczono na 

doskonalenie, czyli refundację finansową szkolenia. Pomimo to, nie udało się 

skompletować obsady ratowniczej na wszystkich obiektach. Nadal szukamy 

rozwiązań. Prowadzimy rozmowy z zewnętrzną firmą. Może się uda. 

Wszystkim nam zależy, aby ten basen funkcjonował.  

Radna Barbara Wnęk w nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień  zauważyła, że 

w przyszłości będziemy mieli trzy nowe baseny. Tam również będą potrzebni 
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ratownicy. Na Załężu mamy malutki basen, w którym  „miasto nie potraf sobie 

poradzić z obsadą ratowników”, a tymczasem czeka  nas  znacznie większe 

wyzwanie.  

 

Radny Tomasza Maśnica zapytał  o wiele spraw:  

1/ łącznik pomiędzy ul. Śląską i ul. Kościuszki. Jaki jest obecny stan tej sprawy; 

2/ gdzie i kiedy powstanie sala widowiskowa wraz z domem kultury na terenie 

Ligoty-Panewnik; 

3/ drzewostan przy ul. Asnyka ( jak w zapytaniu u Pana Radnego 

Pieczyńskiego); 

4/ „komu i po co potrzebny jest łącznik” ul. Panewnickiej z ul. Koszykową.  

Radny poprosił o odpowiedź na piśmie;  

5/ dodatkowe miejsca parkingowe w Piotrowicach, konkretnie przy ul. 

Małopolskiej i Śląskiej; 

6/ problem braku oznakowania pionowego i poziomego na ul. Mazowieckiej,  

przy targu na Ligocie.  

Wiceprezydent  Bogumil  Sobula wyjaśnił, że:  

1/ w sprawie ul. Śląskiej i Kościuszki, to pracujemy nad wieloma koncepcjami 

rozwojowymi, także nad tym w jaki sposób można by odciążyć ul. Śląską  

i Piotrowicką, w tym także nad jeszcze lepszym skomunikowaniem zachodniej 

części miasta. Jeżeli te koncepcje zostaną zakończone i będą na etapie 

wymagającym opiniowania, to zostaną Państwu przedstawione. Na razie za 

wcześnie o tym mówić;  

2/ kwestia sali widowiskowej. Rozważana jest także koncepcja rozbudowy 

domu kultury w Ligocie. Biorąc pod uwagę funkcjonalność, jaką uzyskujemy  

przy modernizacji istniejących obiektów, rozważana jest także zmiana 

lokalizacji dla całego tego przedsięwzięcia. Decyzje w tym zakresie jeszcze  nie 

zapadły; 

3/ drzewostan przy ul. Asnyka. Wiceprezydent stwierdził, że wyjaśniał już 

sprawę, przy udzielaniu odpowiedzi na zapytanie tej samej treści, zadane przez 

Pana Radnego Pieczyńskiego;  

4/ ul. Panewnicka - Koszykowa. Radny oczekuje odpowiedzi na piśmie i taką 

dostanie; 

5/ ul. Piotrowicka, ciąg pomiędzy Małopolską i Śląską. Należy wyważyć 

kwestię dopuszczenia parkowania i ochrony zieleni. Będziemy to 

optymalizować; 

6/ oznakowanie pionowe i poziome na ul. Mazowieckiej,  przy targu na Ligocie. 

MZUiM dokona wizji lokalnej i ewentualnie wykona wnioskowane przez Pana 

Radnego roboty na ul. Mazowieckiej.  
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Radny Marek Nowara stwierdził, że zamierzał zapytać o basen na ul. 

Gliwickiej. Wyręczyła go w tym jednak Pani Radna Wnęk. Pozostaje więc 

żywić nadzieję, że w tym sezonie basen zostanie jednak uruchomiony.  

 

Radny Adam Skowron zwrócił uwagę na okolice ul. Stalmacha, konkretnie 

stwarzające niebezpieczeństwo dla pieszych krzywe i uszkodzone chodniki przy 

ul. Drzymały i PCK. Podobnie, na ul. Chopina, gdzie „przebija się trawa przez 

płyty granitowe”. Radny poprosił o uporządkowanie tego stanu rzeczy.  

 

Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na fakt, że większość spraw, które 

wcześniej poruszył, znalazła się już wcześniej w jego interpelacjach. Zadał 

jeszcze dwa pytania, również związane ze swoimi  interpelacjami:  

1/ naprawa nawierzchni  skateparku w Zadolu; 

2/  naprawa siatek wokół boiska na  Placu Ojca Justyna Widucha. Radny  

otrzymał odpowiedź, że zostaną one wymienione „w najbliższym sezonie”. Co 

to oznacza. Kiedy.  

Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że to najbliższy, możliwy 

termin. Co do skateparku, to miasto przymierzało się do tego zadania już 

wielokrotnie. Za każdym razem, przy analizie finansowej koszt nawierzchni 

ulegał zwiększeniu. Jest to zadanie do realizacji, ale zależy ono od środków 

budżetowych.  

  

Punkt 23 Interpelacje radnych.  

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących Radnych:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyznania wszelkiej prawem 

pomocy młodemu mieszkańcowi naszego miasta p. M D. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

2.1. zinwentaryzowania i ewentualnego usunięcia z terenów miejskich 

pojemników na odzież używaną, 

2.2. remontu ścieżki rowerowej w Piotrowicach. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. zamontowania klimatyzacji w pomieszczeniu UM Katowice, 

3.2. tablicy poświęconej Henrykowi Sławikowi, 

3.3. przywrócenia terminu rozpatrzenia sprawy przydziału lokalu mieszkalnego 

na rzecz p. A W przebywającej na stałe w schronisku dla bezdomnych kobiet, 

3.4. budowy Pomnika Matki Dziecka Niepełnosprawnego. 

4/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

4.1. oznakowania nowej rolkostrady w dolinie Trzech Stawów, 

4.2. zmiany nazw przystanków autobusowych. 

5/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego w sprawie inteligentnego systemu 

monitoringu jakości powietrza autorstwa start-up Airly zamontowanego na 

spodku i MCK w Katowicach. 
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6/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie remontu kuchni w miejskim 

przedszkolu nr 63 w Katowicach-Janowie. 

7/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie promocji spożycia wody z kranu. 

8/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie przeprowadzenia analizy drzewostanu 

na posesji przy ul. Działkowej 32 (były dom nauczyciela), przyległej do Parku 

Pod Lipami w dzielnicy Giszowiec. 

9/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie budowy parkingu w dzielnicy 

Podlesie. 

10/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie uciążliwego zapachu w dzielnicy 

Dąbrówka Mała. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. kompleksowej modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. 

Obroki w Katowicach, 

11.2. ochrony wizerunku organizacji grudniowego szczytu klimatycznego ONZ 

w Katowicach (COP24), 

11.3. sprzeciwu mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna 

Praca” wobec planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej, 

11.4. uzyskanej odpowiedzi dotyczącej inteligentnego systemu monitoringu 

jakości powietrza autorstwa start-up Airly zamontowanego na spodku i MCK  

w Katowicach, 

11.5. udzielenia pomocy w uzyskaniu przydziału mieszkania, 

11.6. dofinansowania do remontu łazienki.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie zwiększenia wsparcia finansowego 

dla festiwalu Art Naif Festiwal w roku 2019, 

2/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie MPGK Katowice vs ZTM 

Katowice,  

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie stworzenia zatoki przystankowej przy 

ulicy Agnieszki.  

 

Punkt 24 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła kilka komunikatów z okresu 

międzysesyjnego:  

1/ zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2018 

r. nr 2006/2018 w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem 

projektu uchwały budżetowej miasta Katowice P.P. Radni mogą składać 

propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2019 do 10 września 

2018 r., w tym za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku na 

platformie SEKAP; 
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2/ w związku z upływającą w dniu 16 listopada 2018 r. VII kadencją Rady 

Miasta Katowice, zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 

istnieje obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed jej 

upływem. 

Z uwagi na fakt, iż ustawowo określony termin złożenia oświadczenia o stanie 

majątkowym na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji przypada w dniu 16 

września 2018 r., t.j. w niedzielę, przedmiotowe oświadczenie winno być 

złożone lub wysłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) dokładnie w 

dniu 17 września 2018 r. Stan majątkowy wskazany w oświadczeniu 

majątkowym należy określić wg stanu posiadania na dzień 17 września 2018 

r. 

Na początku września Urząd Miasta Katowice przygotowane zostaną dla 

Państwa Radnych zestawienia dotyczące wysokości diet.  

W związku z powyższym prosi się o dopełnienie ustawowego obowiązku. 

Oświadczenia majątkowe P.P. Radnych będą przyjmowane w Biurze Rady 

Miasta w dniu 17 września 2018 r. od godziny 7:30 do 15:30. Oświadczenia 

można również wysłać pocztą w tym dniu, decyduje bowiem data stempla 

pocztowego. 

Pismo w tym zakresie zostało przekazane PP Radnym; 

3/ najbliższa uroczysta sesja Rady Miasta Katowice zostanie zwołana w dniu 11 

września 2018r.  

 

Punkt 25 Zamknięcie sesji.   
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LVIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.00. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  


