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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LX  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 27 września 2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:15 

Numery podjętych uchwał: LX/1223/18 do LX/1242/18 

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 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX 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 współorganizacji oraz promocji 

na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – 

Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących 

(DS-1350/18). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz promocji 

na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 

2019 (DS-1351/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2018 

roku (DS-1359/18). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia 

Jednostek Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego -

Muchowiec (DS-1358/18). Skreślony. 

11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta 

Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec.  
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K  M   

i G  M  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Młyńskiej  (DS-

1363/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  G  C,  M  C  i A  O z tytułu 

użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Grażyńskiego  (DS-1364/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1365/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami 
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użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub 

oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-1367/18). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy 

ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-1368/18). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z  K z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Adamskiego  (DS-1369/18). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A  P   

i M  U  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Markiefki   oraz od S  

W  i M  U  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza  (DS-

1370/18). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A  Z , M M – Z, M  Z , M  

Z  oraz M Z  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka (DS-

1371/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-

1372/18). 

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

miasta Katowice na 2018 rok (DS-1375/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1376/18). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice nazwy „Johna Baildona” (DS-1346/18).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D i A G z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych  

w Katowicach przy ul. Pocztowej  i przy ul. Mariackiej   oraz obecnie 

zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich   

w Katowicach (DS-1377/18).  
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24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” (DS-

1360/18).  

24b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Katowicach z dnia 28 

sierpnia 2018 roku (DS-1378/18).  

25. Rozpatrzenie skarg: 

a) Pana  J  F  na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1362/18). 

26. Zapytania radnych. 

27. Interpelacje radnych. 

28. Komunikaty i wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LX 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  Marcina Budzicha Z-cę Naczelnika 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LX sesji został Radnym dostarczony 

przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

 

Na sekretarzy  LX sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Małgorzata 

Smoleń  i   Damian  Stępień.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Małgorzaty Smoleń  i Pana Damiana  Stępnia 

zostali wybrani jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%201,%20Data%2027.09.2018%2011.10.53.pdf
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

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 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 4  Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z LVIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 26 lipca 2018r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta 

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

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

26 lipca  2018r. 

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

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z LIX sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  11 września 2018r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

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

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

11 września 2018r. 

Protokół z LIX sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 25 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 24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” (DS-

1360/18). 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%202,%20Data%2027.09.2018%2011.11.52.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%203,%20Data%2027.09.2018%2011.12.52.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%204,%20Data%2027.09.2018%2011.13.36.pdf
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

2/ dopisaniu punktu 24b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 

2018 roku (DS-1378/18) z autopoprawką.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Przewodnicząca Rady Miasta w porozumieniu z Panem Markiem Nowarą 

zawnioskowała o skreślenie punku 11 Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do utworzenia Jednostek Pomocniczych nr  

1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego –Muchowiec  i wpisanie punktu  

11a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr  

1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec, co wynika  

z  przekazanej opinii prawnej Pana Prezydenta. 

 

W konsekwencji Przewodnicząca Rady poddała  pod  głosowanie  zmianę   

w  porządku obrad polegającą na skreśleniu punktu 11/ Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Jednostek 

Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego –Muchowiec  
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Następnie  Prowadząca obrady  poddała  pod  głosowanie  zmianę   

w  porządku obrad polegającą  na wpisaniu punktu 11a/ Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie 

utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 

Osiedle Paderewskiego – Muchowiec  (DS-1358). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Radna Barbara Wnęk poprosiła o wniesienie punktu porządku obrad 

dotyczącego omówienia sytuacji Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach 

Giszowcu. 

Przewodnicząca  Rady  zapytała  na  podstawie  jakich  dokumentów Pani 

Radna wnosi taki punkt.  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%205,%20Data%2027.09.2018%2011.18.38.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%206,%20Data%2027.09.2018%2011.19.16.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%207,%20Data%2027.09.2018%2011.19.46.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%208,%20Data%2027.09.2018%2011.20.24.pdf
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Radna Barbara Wnęk wyjaśniła, że na podstawie złożonych przez rodziców  

i dyrekcję  ośrodka  pism  oraz pilnej  sytuacji związanej z nieszczęściem, jakie 

wydarzyło się  na  terenie  tej  placówki.  

Prowadząca obrady zaproponowała, żeby Pani Radna omówiła tę sprawę  

w punkcie wolne wnioski.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Prezydent  Marcin Krupa przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 
Katowice z działalności  między sesjami w okresie  od  24 lipca do 24 września 

2018r.  

Ponadto  Prezydent  przedstawił  informację  na temat wprowadzonego 

programu dotyczącego edukacji regionalnej w Katowicach. 

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

/ Informacja dodatkowa o edukacji regionalnej/ 

 

Radny Dariusz  Łyczko zapytał o zamknięty basen przy Szkole 

Podstawowej nr 51. 

Przewodnicząca Rady poprosiła aby tę sprawę poruszyć w przeznaczonym do 

tego punkcie - zapytania radnych.  

 

Punkt 7 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta   

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

 

/ Informacja – zał. nr 2 do protokołu / 

 

Punkt  8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz 

promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme 

Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez 

towarzyszących. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1350/18. 

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1223/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=108210
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=108274
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108378/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=108287
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108379/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108224&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%209,%20Data%2027.09.2018%2011.42.56.pdf
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Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz 

promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów  

w Badmintonie 2019. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1351/18. 

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1224/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar 

D w 2018 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady  przypomniała,  że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1359/18. 

Komisje  Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1225/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 11 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 11a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta 

Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec. <zapis 

AV> 

 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały przy opinii Pana Prezydenta jako druk sesyjny nr DS-1358/18. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108380/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108225&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2010,%20Data%2027.09.2018%2011.43.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108381/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108226&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2011,%20Data%2027.09.2018%2011.44.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108382/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108383/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108383/Punkt%206%20sesji.asx
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Pierwotny projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia 

Jednostek Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego –

Muchowiec stanowił inicjatywę uchwałodawczą trzech radnych.  

Pełnomocnikiem grupy został Pan Radny Marek Nowara, który zgodził się  

z opinią Prezydenta Miasta Katowice zawartą w piśmie  z dnia 19 września 

2018r. Z jego treści wynika, że „proponuje się rozważenie podjęcia uchwały  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek 

Pomocniczych miasta Katowice  nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego 

– Muchowiec  jako  spełniającej wymogi formalno-prawne procedury 

utworzenia tych  jednostek”.  W konsekwencji,  w załączniku do ww. pisma Pan 

Prezydent przekazał  projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice  

nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec.  

Pismo było dostępne na E-sesji  i w BIP-ie przy omawianym punkcie porządku 

obrad.  

 

Radny Marek Nowara poinformował, że ideą  inicjatywy uchwałodawczej 

było aby w każdej dzielnicy miasta działała rada dzielnicy. W centrum i na 

Osiedlu  Paderewskiego  do tej pory takie rady nie działały. Obecnie 

mieszkańcy  tych dzielnic  zbierają  podpisy,  jednak  z uwagi na ich specyfikę  

i dużą liczbę mieszkańców jest to trudne zadanie. Chcemy aby Rada wyszła 

naprzeciw mieszkańcom  i skróciła  drogę powołanie brakujących jednostek. 

Radny przyjął poprawkę Pana Prezydenta i zgodził się z koniecznością 

przeprowadzenia konsultacji. Równocześnie  podziękował za przychylenie się 

do inicjatywy Radnych.  

Przewodnicząca Rady dodała, że do tej pory inicjatywa dotycząca utworzenia 

jednostek pomocniczych wychodziła najczęściej od mieszkańców dzielnicy,  

a tym razem wychodzi od  Rady Miasta.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady poinformowała, że wniosek o zabranie głosu  

w omawianym punkcie złożyła Pani E M. 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 22 głosach „za” udzieliła głosu 

Wnioskodawczyni. 

Pani E M  -  mieszkanka Os. Paderewskiego, stwierdziła,  

że uczestniczyła w zbieraniu podpisów pod wnioskiem o powołanie Jednostki 

Pomocniczej  Os. Paderewskiego - Muchowiec. Rady jednostek pomocniczych 

są  najniższą  formą  władzy  samorządowej,  ale ze względu na swoją 

specyfikę,  są najbliżej  mieszkańców  i  ich problemów. Osiedle  

Paderewskiego jest jedną z tych dzielnic w Katowicach, w której nie 

funkcjonuje rada dzielnicy. Funkcjonujące na terenie miasta rady dzielnic 

zajmują się m.in. sprawami z zakresu poprawy bezpieczeństwa, 

organizowaniem spotkań dla seniorów, opiniują  plany  zagospodarowania 
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przestrzennego, nazwy ulic, a także pomagają przedszkolom, szkołom  

i fundacjom w pozyskiwaniu funduszy. Mając na uwadze ostatnie wyniki 

głosowania  nad  budżetem obywatelskim oraz frekwencję, która była w tym 

roku wyższa niż poprzednio, wydaje się, że należy aktywować społeczność 

lokalną, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania w działalność jednostek 

pomocniczych, które są wstępem do pracy w organach samorządowych. 

Tworzenie rady jednostki pomocniczej powinno wynikać  

z woli mieszkańców danego obszaru oraz ich aktywności. Mieszkańcy Osiedla 

Paderewskiego są zainteresowani powołaniem takiej jednostki. Potwierdzają to 

liczne rozmowy z mieszkańcami w tej sprawie. Wzmocnieniem tej potrzeby są 

zebrane podpisy mieszkańców Osiedla Paderewskiego i Muchowca. Obecnie 

zebrano 814 podpisów. Były one zbierane w ramach stowarzyszenia „Bo 

Miasto”, w ramach inicjatywy „Mieszkańcy Osiedla Paderewskiego” m.in.  pod  

Kościołem przy ul. Granicznej 26, a także przed sklepami, przychodniami. Nie 

udało się zebrać wszystkich wymaganych podpisów. Jednak te zebrane stanowią 

zasadniczy głos i wolę mieszkańców, których nie można bagatelizować. Pani 

podziękowała wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.  

 

Wobec  braku   dalszych  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1226/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K  M   

i  G  M  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Młyńskiej. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1363/18. 

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 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LX/1227/18/ 

( 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 G  C,  M  C  i A  O z tytułu 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108227&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2013,%20Data%2027.09.2018%2011.53.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108384/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108228&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2014,%20Data%2027.09.2018%2011.54.35.pdf
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użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Grażyńskiego. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1364/18. 

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 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr LX/1228/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1365/18. 

Komisje Polityki  Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1229/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz  

z innymi budynkami użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1367/18. 

Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec  braku    uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LX/1230/18/ 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108385/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108229&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2015,%20Data%2027.09.2018%2011.55.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108386/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108386/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108230&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2016,%20Data%2027.09.2018%2011.56.19.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108387/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108233&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1368/18. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice  rozstrzygnęła  

o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu  

i  nieuwzględnionej  przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu  uwagi  i propozycji  rozstrzygnięcia  nastąpiło jej 

głosowanie. Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska 

zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwagi. 

  

Pan  Roman  Olszewski  Naczelnik Wydziału  Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego przedstawił  projekt  uchwały i jedną uwagę wniesioną po 

wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach  od 30 

kwietnia 2018r. do 30 maja 2018r. oraz w okresie składania uwag do 13 czerwca 

2018r.  

 

1głosowanie 

uwaga nr  1  
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 uwagi). 

 

Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta Katowice  

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1231/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z  K  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2017,%20Data%2027.09.2018%2011.57.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108388/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2018,%20Data%2027.09.2018%2012.02.27.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108234&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2019,%20Data%2027.09.2018%2012.02.56.pdf
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z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1369/18. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1232/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A  P  i M U   

z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Markiefki   oraz  od S  W  i M  U   

z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1370/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1233/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A  Z , M M  – Z, M  Z , M  Z  

oraz M Z z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1371/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1234/18/ 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108389/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108235&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2020,%20Data%2027.09.2018%2012.03.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108390/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108236&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2021,%20Data%2027.09.2018%2012.04.57.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108391/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108238&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 

gruncie. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1372/18. 

Komisja Budżetu  Miasta  zaopiniowała  projekt  uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1235/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała , że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1375/18. 

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”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr LX/1236/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

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

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1376/18 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że autopoprawka zawiera m.in. 

kwestię uruchomienia środków na projektowanie stadionu miejskiego wraz  

z  kompleksem boisk.  

Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta dodała, że autopoprawka dotyczy 

uruchomienia zadania związanego z budową stadionu miejskiego  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2022,%20Data%2027.09.2018%2012.05.57.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108392/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108239&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2023,%20Data%2027.09.2018%2012.06.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108393/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108242&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2024,%20Data%2027.09.2018%2012.07.27.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108394/Punkt%2017%20sesji.asx
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w Katowicach. Zwiększamy  limit  wydatków  o 3 mln 421 tys. zł. w 2019r. 

przy jednoczesnym przesunięciu środków na zadaniu budowa układu 

komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice. Jest to 

związane z potrzebą podpisania umowy z wykonawcą. Będzie to umowa 

dotycząca wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji nadzoru 

inwestorskiego nad tym zadaniem.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o zwiększenie dochodów na kwotę  

1 mln 800 tys. zł. z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod 

inwestycje celu publicznego. Poprosiła o wyjaśnienie.  

Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta wyjaśniła, że to zadanie nie dotyczy 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, tylko podjętej już uchwały dotyczącej  

zmian  budżetu  oraz  w budżecie miasta Katowice na 2018r. Jest to 

standardowe podwyższenie dochodów już zrealizowanych. W związku  

z  realizacją  naszych  inwestycji, miasto otrzymuje odszkodowania na ten cel. 

Jest to zatem zwiększenie dochodów z tego tytułu.  

 

Radny Tomasz Szpyrka odniósł się do tematu budowy stadionu. Zapytał  

o planowany termin  realizacji tej inwestycji, licząc od daty  podpisania umowy. 

Radny wyraził  nadzieję,  że  pierwotnie  planowany  termin  zakończenia 

inwestycji na  2021r. nie zmieni się. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Wobec  braku dalszych  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały wraz z autopoprawką.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr LX/1237/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Johna Baildona” . <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady  przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1346/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Nowo nazwana ulica stanowi przedłużenie w kierunku południowym ulicy o tej 

samej nazwie.  

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych na platformie 

konsultacji społecznych.  

W ich wyniku nie wniesiono żadnych uwag.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108243&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2025,%20Data%2027.09.2018%2012.12.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108395/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108395/Punkt%2018%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1238/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D i A G  

z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych 

położonych w Katowicach przy ul. Pocztowej  i przy ul. Mariackiej   oraz 

obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich   

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1377/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1239/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” . <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1360/18. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w trakcie 

konsultacji społecznych.  

Projekt był przedmiotem takich konsultacji społecznych na platformie 

konsultacji społecznych.  

W ich wyniku 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 cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1240/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108244&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2026,%20Data%2027.09.2018%2012.13.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108396/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108247&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2027,%20Data%2027.09.2018%2012.14.28.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108397/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108248&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2028,%20Data%2027.09.2018%2012.15.35.pdf
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Punkt 24b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 

sierpnia 2018 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że państwo  Radni  otrzymali  projekt 

uchwały  jako  druk  sesyjny  nr  DS-1378/18 wraz z autopoprawką.  

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Autopoprawka polega na korekcie oczywistej omyłki pisarskiej, która pojawiła 

się w § 1 projektu uchwały, a konkretnie w dacie: zamiast  

„ z dnia 29 czerwca 2016 roku”, winno być  „ z dnia 29 lipca 2018 roku”. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1241/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie skarg - Pana J  F  na działania Prezydenta Miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1362/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Dariusz Łyczko Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie cały projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr LX/1242/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Barbara Wnęk zwróciła się z prośbą o pomoc i wsparcie w związku  

z nieszczęściem, które wydarzyło się w dniu 12 lipca br. w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Katowicach Giszowcu.  

W wyniku pożaru spłonęła tam część budynku, wyrządzone zostały ogromne 

szkody. Dzieci korzystające do tej pory z ww. ośrodka potrzebują pomocy.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108398/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108250&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2029,%20Data%2027.09.2018%2012.16.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108399/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108252&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2060,%20Glosowanie%2030,%20Data%2027.09.2018%2012.18.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108400/Punkt%2023%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że od wielu lat wspomagamy ten ośrodek 

wielomilionowymi kwotami.  Leży nam to bardzo na sercu. Tragedia, która się 

tam  wydarzyła  ma prawdopodobnie podłoże celowego podpalenia. Na 

obecnym etapie  jest prowadzone postępowanie dotyczące kwestii wypłaty 

odszkodowania z ubezpieczenia, koniecznego  na remont budynku. Miasto 

zadeklarowało pomoc finansową w kwocie uzupełniającej środku pozyskane  

z ubezpieczenia, w przypadku, gdy odszkodowanie będzie niewystarczające. 

Kolejna sprawa,  to możliwość  bezpłatnego użyczenia sprzętu do tego ośrodka 

zakupionego przez MOPS. Działania ze strony miasta są więc prowadzone. 

Musimy to jednak robić zgodnie z prawem i w jego granicach.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o kilka spraw: 

1/ inwestycję bloków mieszkalnych w Katowicach Ochojcu, na zbiegu ulic 

Kołłątaja i Prusa. Miasto informowało, że na wnioskowanym terenie występuje 

funkcja wielorodzinna. Ta funkcja to „maksymalnie dwie rodziny” w jednym 

budynku, a mieszkańców w jednym domu jest „maksymalnie pięciu”. „Jak to się 

ma do faktu, że w bloku będzie co najmniej szesnaście mieszkań, czyli około 50 

mieszkańców, a  ponadto w obrębie jednego kilometra nie ma bloków, tylko są 

same domki jednorodzinne.  Jak miasto prowadziło analizę krajobrazu 

istniejących budynków i wyraziło zgodę na powstanie bloków. Ponadto 

mieszkańcy podnoszą również, że dojazd do posesji ma się odbywać na wąskich 

uliczkach, bez chodników. Szerokość ulic to około 4,5 metra. W 2017r. 

oznakowano tą ulicę znakami „Strefa mieszkaniowa z prędkością 20 km/h”.  

W tym momencie zostanie zlikwidowana cala strefa bezpieczeństwa dla dzieci. 

Dlaczego nie wzięto pod uwagę tych czynników oraz czy miasto podjęło próbę 

mediacji  pomiędzy  inwestorem,  a mieszkańcami  Ochojca w związku z tym, 

że planowana  forma  zabudowy wpłynie  znacząco nie tylko na krajobraz, ale 

także znacznie pogorszy bezpieczeństwo mieszkańców”; 

2/ czy miasto podpisało już umowę z projektantem  w sprawie  budowy stadionu 

GKS Katowice. Kibiców zapewniono, że ma to nastąpić do końca września.  

Prezydent Marcin Krupa odnosząc  się do drugiego pytania stwierdził, że 

„dokonywaliście Państwo stosownych zmian w projektach finansowych”  na 

dzisiejszej sesji.  

W sprawie inwestycji w Ochojcu, to decyzja została zaskarżona do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czekamy na decyzję tego organu. 

Ponieważ nie uchwalono dla tego terenu planu zagospodarowania 

przestrzennego, to  obowiązują  przepisy  o  warunkach zabudowy. Urząd 

Miasta określa  wysokość  obiektów, które  mogą na wskazanym terenie 

powstać oraz ich funkcję. Zapewniono tam funkcje mieszkaniową, a wysokość 

zabudowy uzależniona jest od zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie.  

Radna Patrycja Grolik zapytała kiedy planuje się całościowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla Ochojca.  
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Przewodnicząca  Rady wyjaśniła, że wypowiedź  Pani Radnej miała mieć 

charakter  „ad vocem’. Taka  wypowiedź  ma  być stwierdzeniem,  konkluzją  

do wypowiedzi Pana Prezydenta, a zadane  pytanie takie nie było. 

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o kilka spraw: 

1/ interwencję w sprawie ulicy Śląskiej przy akademikach. Dochodzi tam często 

do sytuacji, w której kierowca autobusu kończąc jazdę na ul. Śląskiej, otwierając 

drzwi niemalże „wyprowadza pasażerów prosto do lasu”. Autobus stoi w tym 

miejscu, a wysiadający pasażerowie mają  bardzo niekomfortową sytuację przy  

wyjściu;  

2/ miejsca dla osób niepełnosprawnych w Spodku. Dotyczy to np. meczów 

hokeja. Osoby  niepełnosprawne  poruszające się na wózkach mają ograniczoną 

widoczność i z poziomu siedzenia na wózkach nie posiadają  odpowiedniego 

komfortu oglądania;  

3/ remont ul. Panewnickiej. Są tam prowadzone wykopy. Mieszkańcy mają 

nadzieję, że znajdujący się tam w bardzo złym stanie technicznym chodnik 

zostanie przy okazji prowadzonych tam robót naprawiony na odcinku od ul. 

Kruczej do ulicy Nizinnej.  

Radny poprosił o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Dodał 

jednak,  w kontekście przystosowania  „Spodka” dla osób niepełnosprawnych, 

że jest tam wydzielona strefa na poziomie „0”.  Wszystkie działania zmieniające 

wnętrze Spodka wymagają konsultacji z konstruktorem, jak  

i konserwatorem zabytków. Można  w przyszłości pomyśleć o rozwiązaniu 

związanym z montażem platformy.  

 

Radny  Dariusz  Łyczko zapytał o dwie sprawy: 

1/ na jakim etapie jest sprawa dotycząca uruchomienia basenu w Szkole 

Podstawowej nr 51 w Giszowcu, 

2/ w związku z planowaną przebudową ul. 73 Pułku Piechoty, mieszkańcy 

pytają, czy wiemy jak będzie wyglądała organizacja ruchu w tym rejonie i czy 

będzie prowadzona jakaś akcja informacyjna.  

Prezydent Marcin Krupa w sprawie przebudowy węzła DK 81, w miejscu 

połączenia ul. Pszczyńskiej, Murckowskiej  i  73 Pułku Piechoty, stwierdził, że 

wszystkie informacje związane ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie, 

zostaną mieszkańcom  w sposób zwyczajowy przekazane, poprzez strony 

Urzędu Miasta, prasę i środki masowego przekazu. Postaramy się aby ten teren 

był przejezdny. 

Co do basenu, to zlecono wykonanie nowej instalacji do chlorowania wody. 

Zostaną  na ten cel uruchomione środki  w trybie awaryjnym. W omawianej 

sprawie  toczy się obecnie postępowanie prokuratorskie odnośnie wycieku. 
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Takiego do tej pory nie stwierdzono, ale trwają wymagane przepisami 

procedury. 

 

Radny Michał Luty zapytał kto i dlaczego podpalił Ośrodek w Giszowcu. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że w Ośrodku przeprowadzana była 

kontrola finansowa zlecona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta.  

W tym czasie ktoś włamał się do Ośrodka, podpalił  go, spłonęły częściowo 

akta. Policja bada wszystkie wątki w sprawie. Trudno na tym etapie 

postępowania coś zawyrokować. 

 

Radny Józef  Zawadzki podziękował za „zajęcie się Panem, bo w piwnicy 

leży”. Radny poprosił aby „dać mu mieszkanie…, bo matka sprzedała 

mieszkanie, chłop został zdany na pastwę losu, a matka poszła sobie do domu 

starców”.  

Co do Szpitala znajdującego się przy  ul. Strzeleckiej, to dostali oni zmniejszony 

kontrakt. Przyjmują mniej ludzi. Jest to przeprowadzana „cicha eutanazja”. 

Trzeba by to sprawdzić i pomóc temu Szpitalowi.  

Radny zapytał też czy Klub Rozwój będzie przejęty przez miasto. Nie będą 

mieli środków na płacenie czynszu. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto cały czas dofinansowuje Klub 

Rozwój zgodnie z regułami i zasadami obowiązującymi w naszym mieście. Co 

do przejęcia stadionu, to dyskutujemy z Katowickim Holdingiem Węglowym, 

gdyż jest to jego własność. Celem miasta jest przejąć Klub od obecnego 

właściciela - Holdingu i przekazać go  Klubowi. 

 

Radny Piotr Pietrasz poruszył temat przejęcia mieszkań zakładowych po 

Hucie Silesia na Wełnowcu. Jakie są możliwości załatwienia tej sprawy, która 

ciągnie się już od wielu lat.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto chce pomóc mieszkańcom  

w nabyciu tych mieszkań, najpierw przejąć je jako mieszkania komunalne,  

a następie sprzedać je zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym  

z przysługującymi  bonifikatami. Sprawa jest tak skomplikowana, że wymagała 

wielu negocjacji, spotkań i działań. Trwają negocjacje odnośnie ceny za jaką 

miasto kupi te mieszkania z pożytkiem dla naszych mieszkańców. Zakup musi 

się odbyć zgodnie z zasadami prawa i stąd trwa to tyle czasu. W sprawie są trzy 

zainteresowane podmioty: miasto, które chce te mieszkania kupić, bank, który 

chce odzyskać zainwestowane środki i spółka, będąca właścicielem tych 

obiektów, która ma dług w stosunku do banku. 

 

Radny Aleksander Uszok zwrócił uwagę na sprawę budżetu obywatelskiego 

dotyczącego realizacji wniosku modernizacji boisk szkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 38 w Katowicach  Kostuchnie.  Pomimo  uzyskania  ponad 
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1600 głosów poparcia, wniosek, ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji 

ostatecznie nie uzyskał akceptacji. Radny zwrócił uwagę, że jest to sprawa już 

nie tylko komfortu, ale także bezpieczeństwa uczniów. To placówka o profilu 

sportowym. Miasto kwalifikując ten wniosek do fazy głosowania w ramach 

budżetu obywatelskiego, tym samym potwierdziło jego zasadność. Radny 

zgłosił w związku z tym wniosek aby w trybie procedowania nad 

przyszłorocznym budżetem, pochylić się nad wnioskiem mieszkańców dzielnicy 

Kostuchna  i  uwzględnić  remont  tego  boiska wraz placem przy Szkole nr 38.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się przeanalizować sprawę i udzielić 

odpowiedzi.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o kilka spraw: 

1/ stan cmentarza przy ul. Kołodzieja. Suche drzewa zagrażają grobom,  

2/ w sprawie uciążliwości smrodu dla mieszkańców, Radna zapytała czy doszło 

już do spotkania prezydentów zainteresowanych sprawą miast, 

3/ rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 i 53 zwrócili się do Radnej  

o interwencję, ponieważ ze względu na to, iż będzie „wyłączony  Spodek” ,  

a Lodowisko „Jantor” jest obecnie w remoncie, dzieci nie będą miały 

możliwości uczęszczania  na  zajęcia. Czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego 

problemu.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że w związku z remontem i budową nowej 

tafli lodowej na  Jantorze II, część zajęć na obiekcie zostanie wyłączona.  

Spodek zostanie wyłączony na czas szczytu klimatycznego ONZ 

organizowanego w Katowicach. Prowadzono rozmowy z zainteresowanymi  

i wydaje się, że konsensus został osiągnięty.  

Spotkanie z Prezydentami miast  w sprawie odoru ustalono  na początek 

października.  

W sprawie cmentarza,  Prezydent  zwrócił uwagę, że ostatnio przeszły nad 

Polską bardzo sile wichury, więc są to skutki  zjawisk pogodowych. Na bieżąco 

będą usuwane. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że od ponad roku zabiega  

o upamiętnienie TORKATu, pierwszego sztucznie mrożonego  lodowiska  

w Polsce i szóstego w Europie poprzez tablicę na Uniwersytecie Śląskim. 

Sprawa  wciąż nie została sfinalizowana, a szacunkowy koszt inwestycji to 

około 50 tys. zł, co dla miasta nie wydaje się być zbyt dużą kwotą.  Radny 

zapytał w związku z tym: kiedy Pan Prezydent podejmie ostateczną decyzję  

w tej sprawie,  kiedy wyliczone zostaną koszty tej instalacji i czym jest 

spowodowana opieszałość miasta w tej sprawie.  

Prezydent  Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. 
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Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na nielegalny wywóz śmieci 

dokonywany w znacznych ilościach przy ul. Śląskiej w Katowicach. Radny 

poprosił o interwencję policji i straży miejskiej w tej sprawie.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się zainterweniować.  

 

Radny Jerzy Forajter zabrał głos w sprawie Ośrodka w Giszowcu. Radny 

uważa, że sala sesyjna nie jest właściwym miejscem do rozmowy na obecnym  

etapie tego problemu. Radny zapytał czy jeżeli z rodzicami, słusznie 

zaniepokojonymi niemożliwością rehabilitacji swoich dzieci, ustalony zostałby 

termin  merytorycznego spotkania, z udziałem dyrekcji i władz stowarzyszenia 

rodziców, to czy miasto wzięło by  udział  w takim właśnie roboczym spotkaniu.  

Miasto jest zaangażowane w pomoc, ale należy podjąć dodatkowe działania.  

Prezydent Marcin Krupa wyraził zgodę na takie spotkanie.  

 

Radny Adam Skowron w kontekście wypowiedzi  Pana  Radnego 

Zydorowicza  stwierdził, że skoro koszt zamontowania tablicy wynosi  50 tys. 

zł., to uważa, że „wydawanie 50 tys. zł. na to, żeby powiedzieć, że gdzieś było 

lodowisko, to jest to po prostu przesadą”.   

Radny Andrzej Zydorowicz  zaprotestował przeciwko wypowiedziom, takim 

jak swojego poprzednika.  

 

Punkt 27 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących Radnych:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.przyznania lokalu mieszkalnego przy ul. Bugli 2/1 w Katowicach na rzecz p. 

P.P., 

1.2.przyznania lokalu socjalnego na rzecz osoby bezdomnej p. K. K. mieszkańca 

hotelu przy ul. Zbożowej w Katowicach, 

1.3. zagwarantowania dostępu do drogi publicznej dla działki nr 466/4. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

2.1. przedstawienia harmonogramu prac remontowych wykonywanych przez 

PKP na linii nr 142, 

2.2. remontu ul. Jargonia, 

2.3. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Koraszewskiego. 

3/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu dachu Pałacu Młodzieży 

w Katowicach przed okresem zimowym. 

4/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

4.1. uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Śląskiej, 

4.2. mediacji miasta w temacie otwarcia połączenia os. „Żurawia”  z ul. Fredry. 

5/ Radnego Dariusza Łyczko w  sprawie  zamontowania  progu  zwalniającego 

na ul. Roździeńskiej. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108401/Punkt%2024%20sesji.asx
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6/ Radnego  Bartosza  Wydry  w sprawie wykonania zadaszenia i siedzeń na 

przystanku autobusowym Osiedle Odrodzenia – Bażantów. 

7/ Radnej Magdaleny Wieczorek  w sprawie: 

7.1. poprawy bezpieczeństwa na przystanku autobusowym na ul. Agnieszki na 

wysokości Zakładów Targowisk Miejskich, 

7.2. hałasu w godzinach nocnych od skrzyżowania z ul. Moniuszki-al. 

Korfantego do Spodka. 

8/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 

8.1. wsparcia wydarzenia FIT  LIFE  EXPO, 

8.2. postawienia na osiedlu Witosa ekranów akustycznych, które będą 

skutecznie zabezpieczały osiedle przed hałasem dobiegającym z autostrady A4, 

8.3. przyznania lokalu mieszkalnego Pani A R oraz jej małoletnim synom, 

8.4. zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Panią G P. 

9/ Radnego  Jerzego  Forajtera w sprawie  nasadzeń  drzew  po  wycince. 

10/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie montażu donic ozdobnych oraz 

zakupu oświetlenia świątecznego na Nikiszowcu. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. przydzielenia lokalu mieszkalnego, 

11.2. przydzielenia lokalu mieszkalnego dla pięcioosobowej rodziny, 

11.3. zezwolenia na wycięcie drzew przy ul. Poniatowskiego 34, 

11.4. przydzielenia lokalu mieszkalnego, 

11.5. wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew na ul. Józefowskiej  

w Katowicach, 

11.6. naprawy lub wykonania nowego chodnika na ul. Józefowskiej  

w Katowicach, 

11.7. przyznania lokalu mieszkalnego w Katowicach przy ul. Zamenhofa na 

rzecz p. K.P., 

11.8. przyznania lokalu mieszkalnego w Katowicach na rzecz Rodziny Państwa 

S. 

12/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

12.1. umożliwienia mieszkańcom ul. Lechickiej podłączenia do budowanego 

ciepłociągu, 

12.2. zaniechania wydania decyzji dotyczącej inwestycji przy ul. Prusa  

w obecnej formie, 

12.3. utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Grota-Roweckiego, 

12.4. uspokojenia ruchu na ulicy Wilczewskiego, 

12.5. ustawienia luster drogowych. 

13/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. przeprowadzenia remontu wejścia do budynku Stowarzyszenia „Akcent” 

przy ul. Rataja 14 w Katowicach, 

13.2. wykupu gruntu spod garaży usytuowanych w Katowicach u zbiegu ulic 

Rolna oraz Z. Kossak-Szczuckiej, 
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13.3. postawienia nowych słupów pod lampy na ulicy Ligockiej, 

13.4. zagwarantowania dostępu do drogi publicznej zgodnie z obowiązującym 

planem dla działki nr 466/4, 

13.5. zamiany mieszkania – uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, 

13.6. wyremontowania drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 6 przy ul. Rolnej 22 w Katowicach. 

14/ Radnej  Barbary  Wnęk  w sprawie: 

14.1. zwiększenia dostępności boisk przy ul. Chrobrego, 

14.2. remontu łącznika drogi wewnętrznej od ul. Jabłoniowej do wyasfaltowanej 

drogi po stronie zachodniej Domu  Kultury  Koszutka – filia Dąb. 

15/ Radnego  Macieja  Biskupskiego w sprawie: 

15.1. kursowania  autobusu  linii  600, 

15.2. remontu drogi publicznej zlokalizowanej przy ul. Chromika 13. 

16/ Radnej Krystyny Panek w sprawie pilnego zabezpieczenia środków 

finansowych na zakup szafek i montaż szafek dla 400 uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 62 im. J. Kocurka przy ul. Ordona 3d, 

17/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

drogowego przy Szkole Podstawowej nr 27. 

18/ Radnego  Bartosza Wydry w sprawie usług opiekuńczych MOPS dla 

seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

19/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie naprawy studzienek 

kanalizacyjnych wzdłuż ulicy Szarych Szeregów i Boya Żeleńskiego. 

20/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

20.1. wymiany starego oświetlenia ulicznego na ul. Stromej w Katowicach, 

20.2. postawienia czterech ławek na skwerze przed siedzibą Śląskiej Izby 

Lekarskiej w Katowicach, 

20.3. wykonania pilnych prac remontowych w budynku przy ul. Bugli 4  

w Katowicach, 

20.4. wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku ul. 

Samsonowicza 25 w Katowicach, 

20.5. wycięcia drzew przy ul. Poniatowskiego 34 w Katowicach, 

20.6. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz Rodziny p. A i K S  

w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

1.1. sytuacji w dzielnicy Burowiec, Dąbrówka Mała, Szopienice, 

1.2. zgody na zabudowę wielorodzinna na skrzyżowaniu ulic Prusa  

i Kołłątaja.  

 

Punkt 28 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108402/Punkt%2025%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przedstawiła kilka komunikatów z okresu 

międzysesyjnego:  

1/ w dniu 14.09.2018r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Pyskowicach, dotyczące poparcia apelu Rady Miasta Katowice w sprawie 

budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie; 

2/ Wojewoda Śląski w trybie nadzoru prawnego wydał w dniu 3 sierpnia  br. 

dwa rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Miasta Katowice: 

- LVII/1172/18 z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach, 

- LVII/1176/18  z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na 

terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

3/ w dniu 14 września 2018r. wpłynęło  zaproszenie od  Ks. Romana Chromego 

do udziału w drugiej edycji rekolekcji dla samorządowców w dniach 5-7 

października br. w domu rekolekcyjnym w Bielsku-Białej Bystrej. Zaproszenie 

zostało rozesłane mailem P.P. Radnym;  

4/ zgodnie z podpisaną  umową użyczenia tabletów Państwo Radni zobowiązani 

są do ich zwrotu do Biura Rady Miasta do końca VII kadencji samorządu. Pismo 

w tej sprawie zostało P.P. Radnym przekazane.  

Podobnie Przewodnicząca  Rady  poprosiła  o zwrot kluczyków do skrytek P.P. 

Radnych, które Radni otrzymali na początku obecnej kadencji.  

 

Radna Barbara Wnęk  zaprosiła  radnych po sesji, na kołacz weselny, którym 

chce wszystkich obecnych poczęstować.  

 

Punkt 29 Zamknięcie sesji.  <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LX sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.15. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108403/Punkt%2026%20sesji.asx

