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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXI  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 25 października 2018r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:30 

Numery podjętych uchwał: LXI/1243/18 do LXI/1275/18 

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 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny – Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

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

międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, 

"Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec 

którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku" 

(DS-1353/18). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część 

obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej 

(DS-1380/18). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice (DS-1385/18). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na 

terenie miasta Katowice (DS-1386/18). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kolońskiej na 

rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne) (DS-1387/18). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach (DS-1388/18). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania nazw 

ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice (DS-

1361/18). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” (DS-1366/18). 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym 

przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-1379/18). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1389/18). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  H  M,  E  F-M, 

O  M  i  L  M z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Sienkiewicza  (DS-1393/18). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  P  D,  B  W , S  W   i   P D  

z  tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Modrzewiowej  (DS-1394/18). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1395/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego (DS-1396/18). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

miasta Katowice (DS-1374/18). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i 

trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta 

Katowice (DS-1401/18). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E K z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Piastów  (DS-1397/18). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca 

pobytu  E B  i S  B  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (DS-

1398/18). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom 



 

 

 

 

 

4 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 

gruncie (DS-1399/18). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub 

jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z 

odsetkami nie przekracza 100 zł.(DS-1400/18). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 

miasto Katowice (DS-1373/18). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  od  G  K  z tytułu 

użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Jagiellońskiej  (DS-1402/18). 

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

miasta Katowice na 2018 rok (DS-1403/18). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1404/18). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1381/18). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od J  B  z tytułu użytkowania uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Mieszka I   (DS-1405/18). 

34a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  od  M L,  A  L  

oraz  D  L  z tytułu  użytkowania lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Wiosny  Ludów   (DS-1406/18). 

34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2018r. (DS-1407/18). 

34c/ 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 oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  
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i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-1390/18). 

35. Rozpatrzenie skarg: 

a) na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-

1391/18), 

b) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1392/18). 

c) na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach ( DS-1408/18). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres 

kadencji 2014-2018 (DS-1382/18). 

37. Zapytania radnych. 

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LXI sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Powitała  także  Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Pana Sekretarza  

i Panią Skarbnik. 

Prowadząca obrady powitała pracowników Urzędu Miasta Katowice, jednostek 

organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów.  

Powitała przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego.  

Przewodnicząca Rady powitała także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

Serdecznie powitała także  Pana  Arkadiusza  Konowalskiego   

Z-cę Naczelnika Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady sesji 

są prawomocne. 

Przypomniała także, że porządek obrad LXI sesji został Radnym dostarczony 

przy zawiadomieniach o sesji.  

Przewodnicząca Rady 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 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108702/Punkt%201%20sesji.asx
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Miasta Katowice przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk jak również 

udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice”.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < pliki AV> 

Na sekretarzy  LXI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni:  Tomasz 

Szpyrka  i Aleksander Uszok.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Tomasza Szpyrki  i Pana Aleksandra Uszoka.  

zostali wybrani większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

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

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji,  

również Pana Jerzego Forajtera, który pełnił  funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Jerzy Forajter  wyraził  na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 4  Przyjęcie protokołu z  LX sesji Rady Miasta Katowice. < pliki 

AV> 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z LX sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 27 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 LX sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

27 września 2018r. 

Protokół z LX sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. < pliki AV> 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

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

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

w  porządku obrad polegające  na: 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108703/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%201,%20Data%2025.10.2018%2011.12.09.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108704/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%202,%20Data%2025.10.2018%2011.13.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108705/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108705/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%203,%20Data%2025.10.2018%2011.14.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108706/Punkt%205%20sesji.asx
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1/ dopisaniu punktu 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  od M L,  A  L oraz  D  L  

z tytułu  użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Wiosny  Ludów   (DS-1406/18). 

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

 

2/ dopisaniu punktu 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2018r. (DS-1407/18). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

3/ dopisaniu punktu 34c/ 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 oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-1390/18). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 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 z późn. zm. ) Przewodnicząca Rady  Miasta Katowice  

zawnioskowała  zmianę  w  porządku obrad polegającą na dopisaniu  

w punkcie 35 porządku obrad „Rozpatrzenie skarg” - podpunktu c)  

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

(DS-1408/18).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania zmian w porządku obrad). 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. < pliki AV> 

Prezydent  Marcin Krupa przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności  między sesjami w okresie  od  25 września do 22 

października 2018r.  

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%204-7,%20Data%2025.10.2018%2011.17.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108707/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=108550


 

 

 

 

 

8 

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

AV> 

 
Proszę Panią Klaudię Bittner Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice przedstawiła krótką informację. 

Wśród działalności Młodzieżowej Rady Miasta Katowice w okresie 

powakacyjnym wymieniła, m.in.: 

- wspieranie organizacyjne XVI Forum Kapitału i Finansów organizowane  

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; 

- zbieranie podpisów ( już 1974) pod petycją mającą na celu rozszerzenie 

darmowego transportu obejmującego uczniów szkól średnich; 

- przeprowadzenie  wywiadu  n.t.  infrastruktury  samochodowej  oraz  

rowerowej na terenie katowickich szkół z uwzględnieniem prowadzących  

do nich dróg rowerowych; 

- działanie w kierunku sfinalizowania idei wspólnej strony internetowej 

młodzieżowych miast; 

- zaangażowanie się we współpracę z fundacją „Wolne Miejsce” przy 

organizacji Wigilii dla samotnych; 

- nawiązanie współpracy z nowo wybranymi samorządami szkolnymi; 

- kontynuowanie współpracy z innymi młodzieżowymi radami; 

- działanie w kierunku zmodernizowania infrastruktury samochodowej  

i rowerowej na terenie katowickich szkół; 

- popularyzowanie idei młodzieżowych rad i aktywność wśród młodzieży 

szkolnej; 

- produkcja materiałów promocyjnych katowickiej młodzieżowej rady; 

- udział w konferencjach/ badaniach i szkoleniach. 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Katowice poinformowała także, iż 

młodzież podjęła inicjatywę zmierzającą do ewentualnego dokonania zmian  

w regulaminie Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, sformułowała  prośbę  

o przyznanie środków w  przyszłorocznym budżecie miasta  oraz 

zaangażowanie  tego gremium,  jako organu doradczego, w przyszłych 

decyzjach Rady Miasta Katowice na temat młodzieży. 

Zachęciła  radnych  miejskich  do współpracy i udziału w kolejnej młodzieżowej 

sesji, zaplanowanej na dzień 14 listopada br. o godz. 10.00.  

  

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta   

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

 

W okresie od 26 września 2018 roku do 24 października 2018 roku odbyła się                   

sesja Rady Miasta Katowice w dniu 27 września oraz planowe posiedzenia 

komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108708/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108708/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108709/Punkt%208%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady Miasta w tym czasie wzięła udział w następujących 

wydarzeniach: 

30 września 2018 roku w liturgii z okazji 160-lecia Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego; 
 

1 października 2018 roku w inauguracji  roku akademickiego 2018/2019 

Uniwersytetu Śląskiego; 
 

3 października 2018 roku w spotkaniu w Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej; 
 

4 października 2018 roku w  Dolnośląskim  Forum Organizacji 

Pozarządowych  w Krzyżowej koło Świdnicy; 
 

10 października 2018 roku  w Senioradzie w MDK Kostuchna; 
 

12 października 2018 roku w Targach Książki w MCK w Katowicach; 
 

14 października 2018 roku w koncercie inauguracyjnym Festiwalu Młodych 

Laureatów Konkursów Muzycznych w Akademii Muzycznej; 
 

16 października 2018 roku w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 

 

16 października  2018 roku w posiedzeniu Zgromadzania KZK GOP  

w Katowicach; 

 

24 października 2018 roku w Senioriadzie w MDK Południe w Podlesiu. 

 

Punkt  9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za  

I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 

roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego 

za I półrocze 2018 roku".< pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1353/18. 

Ponadto Radni otrzymali wszystkie materiały związane z realizacją omawianego 

punktu porządku obrad, zawarte w tytule projektu uchwały, wraz ze 

sprawozdaniem z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 

Katowice za I półrocze 2018r. (DS-1384/18).  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108710/Punkt%209%20sesji.asx
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Wszystkie branżowe Komisje Rady Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

W związku z projektem uchwały, wpłynęła uchwała Nr 4200/III/165/2018  

z dnia 26 września 2018r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2018 roku. Jest to pozytywna opinia.  Uchwała ta była również 

dostępna w BIP. 

 
Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LXI/1243/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 

Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 

Kościuszki i Kolejowej. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1380/18. 

 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1244/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1385/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108617&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%208,%20Data%2025.10.2018%2011.35.12.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108711/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108618&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%209,%20Data%2025.10.2018%2011.36.38.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108712/Punkt%2011%20sesji.asx
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Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LXI/1245/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących 

na terenie miasta Katowice. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1386/18. 

Komisja Budżetu  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie. 

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LXI/1246/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 

Kolońskiej na rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne). < pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1387/18. 

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 LXI/1247/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1388/18. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108620&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2010,%20Data%2025.10.2018%2011.37.26.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108713/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108621&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2011,%20Data%2025.10.2018%2011.38.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108714/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108622&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2012,%20Data%2025.10.2018%2011.39.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108715/Punkt%2014%20sesji.asx
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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 25 głosach „za”.   

/Uchwała nr LXI/1248/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania 

nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice.  

< pliki AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1361/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.   

Projekt uchwały znajdował się na Platformie Konsultacji Społecznych. Nie 

zgłoszono w ich wyniku żadnych uwag.  

 

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 LXI/1249/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. < pliki 

AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-1366/18. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie  

w trakcie, kiedy projekt wyłożony był na Platformie Konsultacji Społecznych.   

W wyniku tych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.  

 

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 LXI/1250/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108623&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2013,%20Data%2025.10.2018%2011.39.58.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108717/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108625&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2014,%20Data%2025.10.2018%2011.41.10.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108718/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108718/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108626&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2015,%20Data%2025.10.2018%2011.42.06.pdf
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oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym 

przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wraz z autopoprawką. < pliki 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1379/18 wraz z autopoprawką. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Podczas  

konsultacji społecznych na Platformie Konsultacji Społecznych nie zgłoszono 

żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka o charakterze techniczno-

legislacyjnym. Mianowicie autopoprawki dokonuje się  

w związku z koniecznością wskazania źródła publikacji uchwały nr 

XLVII/888/17 Rady Miasta Katowice z dnia 21 września 2017r., przywołanej  

w § 14. 

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr LXI/1251/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. < pliki 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1389/18. 

Komisje Budżetu Miasta oraz  Polityki Społecznej 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 LXI/1252/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108719/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108719/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108627&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2016,%20Data%2025.10.2018%2011.43.45.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108720/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108720/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108628&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2017,%20Data%2025.10.2018%2011.44.44.pdf
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Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  H  M,  E  F-M, O  M  i  L  M 

z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Sienkiewicza . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1393/18. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1253/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od  P  D,  B  W , S  W   i   P D   

z  tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Modrzewiowej . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1394/18. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1254/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1395/18. 

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 26 głosach „za”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108721/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108630&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2018,%20Data%2025.10.2018%2011.45.39.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108722/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108631&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2019,%20Data%2025.10.2018%2011.46.34.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108723/Punkt%2021%20sesji.asx
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/Uchwała nr LXI/1255/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1396/18. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Radna Patrycja Grolik  zapytała  czy  zaproponowany  plan zagospodarowania 

przestrzennego będzie obejmował całość terenu, na którym planowana jest 

inwestycja aparthotelu. 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun potwierdził, że  plan obejmuje w tym 

rejonie cały obszar parku.  

 

Wobec  braku  dalszych  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1256/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian  

w Statucie miasta Katowice. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1374/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji na Platformie Konsultacji 

Społecznych. W ich wyniku nie zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 
Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1257/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108632&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2020,%20Data%2025.10.2018%2011.47.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108724/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108633&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2021,%20Data%2025.10.2018%2011.48.56.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108725/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108634&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2022,%20Data%2025.10.2018%2011.50.21.pdf
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Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej 

mieszkańcom miasta Katowice . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1401/18. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec  braku   uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1258/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E K z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Piastów. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1397/18. 

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 LXI/1259/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej  w  Katowicach  od nieznanych z miejsca 

pobytu E B i S  B  z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1398/18. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec  braku   uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108726/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108635&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2023,%20Data%2025.10.2018%2011.51.32.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108727/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108636&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2024,%20Data%2025.10.2018%2011.52.30.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108729/Punkt%2026%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1260/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem  

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1399/18  

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1261/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu 

Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota 

wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. < pliki AV> 

  

Przewodnicząca Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1400/18  

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1262/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1373/18  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108637&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2025,%20Data%2025.10.2018%2011.53.25.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108730/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108638&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2026,%20Data%2025.10.2018%2011.54.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108731/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108639&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2027,%20Data%2025.10.2018%2011.55.06.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108732/Punkt%2029%20sesji.asx
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Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie skierowany 

na konsultacje przeprowadzone na Platformie Konsultacji Społecznych. W ich 

wyniku nie zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec  braku   uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1263/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G  K  z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady  przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1402/18  

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 LXI/1264/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

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

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1403/18  

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 24 głosach „za”, braku  

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LXI/1265/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108640&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2028,%20Data%2025.10.2018%2011.56.20.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108733/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108644&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2029,%20Data%2025.10.2018%2011.57.11.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108734/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108645&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2030,%20Data%2025.10.2018%2011.57.55.pdf
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Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

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

< pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1404/18  

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 LXI/1266/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia".< pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1381/18  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

skierowany na konsultacje przeprowadzone na Platformie Konsultacji 

Społecznych. W ich wyniku nie zgłoszono żadnych uwag.  

 

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 LXI/1267/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J  B  z tytułu użytkowania 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Mieszka I . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1405/18  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108735/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108646&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2031,%20Data%2025.10.2018%2011.58.42.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108736/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108647&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2032,%20Data%2025.10.2018%2011.59.40.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108737/Punkt%2034%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1268/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M L,  A  L  oraz  D  L   

z tytułu  użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Wiosny  Ludów . < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1406/18  

Komisja Budżetu Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i  Dróg  przedstawił projekt 

uchwały.    

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

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

/Uchwała nr LXI/1269/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2018r. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1407/18  

Komisje Budżetu Miasta oraz Polityki Społecznej  nie zaopiniowały projektu 

uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu tych komisji.  

 

Pan Mirosław Cygan Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1270/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108649&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2033,%20Data%2025.10.2018%2012.00.35.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108738/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108650&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2034,%20Data%2025.10.2018%2012.03.23.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108739/Punkt%2036%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108651&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2035,%20Data%2025.10.2018%2012.05.13.pdf
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Punkt 34c/ 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 oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w 

zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych 

szkoły. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1390/18  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie skierowany na 

konsultacje społeczne na Platformie Konsultacji Społecznych.  

W ich wyniku  nie zgłoszono żadnych uwag.  

 
Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1271/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 35 Rozpatrzenie skarg: 

a/ na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach. < pliki 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1391/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

projekt uchwały.  

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 LXI/1272/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

b/ działania Prezydenta Miasta Katowice. < pliki AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108740/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108652&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2036,%20Data%2025.10.2018%2012.06.44.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108741/Punkt%2038%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108741/Punkt%2038%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108653&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2037,%20Data%2025.10.2018%2012.09.18.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108742/Punkt%2039%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1392/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

projekt uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1273/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

c/ na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu  Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach.  < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-1408/18. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

projekt uchwały.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1274/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-

2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice 

za okres kadencji 2014-2018. < pliki AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-1382/18. 

Podczas posiedzeń stałych komisji Rady Miasta, sprawozdania zostały przyjęte.  

Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice zostało przyjęte przez Komisję 

Organizacyjną.  

Prowadząca obrady  odczytała sprawozdanie, w którym zawarła m.in. 

podziękowania za owocną współpracę  dla  Pana  Prezydenta, 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108654&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2038,%20Data%2025.10.2018%2012.11.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108743/Punkt%2040%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108655&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2039,%20Data%2025.10.2018%2012.13.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108744/Punkt%2041%20sesji.asx
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Wiceprezydentów,  Pana Sekretarza, Pani  Skarbnik,  zarówno  Pani Danuty 

Kamińskiej, jak i obecnej - Pani Danuty Lange, Naczelników Wydziałów UM, 

kierowników jednostek organizacyjnych, rad  jednostek  pomocniczych, 

komendantów policji i straży pożarnej,  Biura  Rady Miasta  oraz przede  

wszystkim  Radnych,  w tym  Przewodniczących  Komisji Rady Miasta 

Katowice za pełnienie ich funkcji.   

 

Prezydent Marcin Krupa przypomniał o dokończonych w mijającej kadencji 

inwestycjach, rozpoczętych poprzednio, w tym przebudowie Rynku, strefy 

kultury, która stała się  nową wizytówką miasta. Nie byłoby tego bez 

współpracy i wspólnych wypracowanych  końcowych stanowisk. Uzyskaliśmy 

tytuł „ Miasta  Kreatywnego UNESCO  jako Miasta Muzyki”. Tytuł ten 

pozwolił publiczności z całego świata poznać naszą miejską i regionalną 

kulturę.  Ponadto  700 mln zł wydatkowano na transport. To nie tylko 

rozbudowa  sieci dróg, zakup nowoczesnego taboru, ale zupełnie inne podejście 

do transportu publicznego. Prezydent  podziękował za wspólne działania w tym 

zakresie. Była to lekcja nowoczesnego zarządzania miastem.  

Za kierowanie działaniami Rady Miasta Katowice Prezydent podziękował  

w sposób szczególny Przewodniczącej Rady Miasta Pani Krystynie Siejnej 

wręczając symboliczny bukiet kwiatów.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter także podziękował Pani 

Przewodniczącej za pełnienie tej zaszczytnej funkcji.  

 

Następnie, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Krystyna Siejna wraz  

z Panem Prezydentem, złożyła wszystkim Państwu Radnym indywidualne 

podziękowania za pracę w Radzie Miasta Katowice VII kadencji.  

Rozdano wszystkim Radnym mijającej VII kadencji samorządu podziękowania   

i  pamiątkowe  książki ( monografię Katowic) oraz tabla. 

 

W dalszej części punktu  36 porządku obrad, Państwo Radni przeszli na 

korytarz, w celu odsłonięcia pamiątkowej tablicy, zawierającej nazwiska 

wszystkich Radnych VII  kadencji  samorządu. Po odsłonięciu tablicy, Radnym 

Rady Miasta Katowice VII kadencji, zrobione zostały  pamiątkowe zdjęcia, na 

schodach na II piętrze Urzędu Miasta, przed salą sesyjną.   

 

Po zakończeniu uroczystości. 

 

Radna Bożena Rojewska  podziękowała  wszystkim, z którymi 

współpracowała w trakcie 12 lat pełnienia mandatu Radnej Rady Miasta 

Katowice. Nowej Radzie życzyła owocnej pracy.  
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter podsumował 24 lata swojej 

działalności  w  Radzie Miasta Katowice, w tym 10 lat pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta.  Podziękował wszystkim za współpracę.  

 

Radna Małgorzata Smoleń  także podziękowała za mijającą kadencję:  

Radnym  Rady Miasta, Pani Przewodniczącej Rady Miasta,  Przewodniczącym 

Komisji, w których pracowała. Radna  podziękowała  także  pracownikom 

Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych oraz szczególnie serdecznie  

pracownikom Biura Rady Miasta.  

 

Radny Michał  Luty przypomniał, że od 1977 roku mieszka w Katowicach. 

Przyjechał to niejako „przypadkiem”. Z perspektywy czasu jest szczęśliwy, że 

wówczas tu trafił.  Urzędy, z powodu swojej  działalności politycznej, poznawał 

wcześniej głównie ze strony represji politycznych. To co uważa za swój 

największy sukces to fakt, że rdzenni Ślązacy „uważają go za swojego”. Za to 

podziękował temu miastu.   

 

Wiceprzewodniczący  Rady Marek Chmieliński przypomniał, że od 1990 

roku był Radnym Rady Miasta Katowice. Zawsze starał się właściwie 

reprezentować mieszkańców. Podziękował Prezydentom, z którymi 

współpracował : Panu Jerzemu Śmiałkowi, Panu  Henrykowi Dziewiorowi, 

Panu Piotrowi Uszokowi i Panu Marcinowi Krupie. Ponadto podziękował 

wszystkim współpracownikom i urzędnikom.  

 

Przewodnicząca  Rady Krystyna  Siejna  podziękowała jeszcze szczególnie 

Zastępcy Naczelnika Biura Rady Miasta Panu Rafałowi Dłubakowi za 

profesjonalizm i pracowitość, za odpowiedzialność za miasto i Radę Miasta.  

 

Wobec  braku  uwag  oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LXI/1275/18/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Była to ostatnia podjęta uchwała w mijającej VII kadencji samorządu. 

 

Punkt 37 Zapytania radnych. < pliki AV> 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o termin oddania wind na dworcu  

w Katowicach Ligocie.  

Radny poprosił o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi.  

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=108656&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2061,%20Glosowanie%2040,%20Data%2025.10.2018%2013.12.07.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108745/Punkt%2042%20sesji.asx
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Radny Tomasz Szpyrka zwrócił się z prośbą  o doświetlenie skrzyżowania ulic 

Bukowej, Krzyżowej z ulicą Agnieszki.  13 opraw świetlnych zlokalizowanych 

na tym terenie nie działa.  

Prezydent  Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. 

 

Radna Patrycja Grolik przypomniała, że na początku października  br. złożyła  

interpelację  na temat sporu zbiorowego trwającego w Muzeum Historii 

Katowic.  Nie  otrzymała dotychczas odpowiedzi. Zapytała czy postulaty załogi 

zostaną spełnione.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem, podwyżki  

w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych są przeprowadzane  co dwa 

lata. W  przyszłym  roku  zostaną  także  zrealizowane. Jesteśmy po dyskusjach 

ze związkami zawodowymi. Doszliśmy do porozumienia.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o termin zakończenia remontu schodów 

ruchomych na dworcu PKP.  

Prezydent  Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. 

 

Radny Jacek  Piwowarczuk zapytał o garaże i ogródki znajdujące się wzdłuż 

ulicy Rataja. Ten teren jest obecnie dzierżawiony od miasta. Czy w związku z 

planowanymi inwestycjami na Witosa, należy spodziewać się wywłaszczeń. 

Radny poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.  

  

Punkt 38 Interpelacje radnych. < pliki AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie wiaty i ławki na przystanku 

autobusowym „Katowice Porcelanowa” przy ulicy Murckowskiej (kierunek na 

Giszowiec); 

2/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie uspokojenia ruchu 

samochodowego i obniżenia prędkości do 30km/h w rejonie ulic Krynicznej, 

Krótkiej, Borowej i Łowieckiej; 

3/  Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

3.1. monitoringu na terenie Burowca i Szopienic, 

3.2. przedłużenia w kierunku północnym ul. Bohaterów Monte Cassino, 

3.3. ruchu jednokierunkowego na ulicy Wandy, 

3.4. oświetlenia w rejonie garaży na osiedlu Przedwiośnie, 

3.5. podłączenia do sieci CO budynków w Szopienicach i Burowcu, 

3.6. badań na zawartość ołowiu w organizmie wśród mieszkańców Burowca; 

4/ Radnego Jerzego Forajtera  w  sprawie  montażu wiaty  i ławki na 

przystanku „Janów Leśnego Potoku”; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108746/Punkt%2043%20sesji.asx
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5/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie: 

5.1. drzew w ulicy Michałowskiego; 

5.2. placu zabaw w MP Nr 71; 

5.3. zamiany obwodów szkolnych w dzielnicy Kostuchna. 

6/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

6.1. wykonania aktualnej weryfikacji przyrodniczej, 

6.2. sytuacji budowanego lodowiska w Parku w Murckach, 

6.3. wykonania ekranów akustycznych przy przedszkolu nr 72 w Murckach oraz 

na obszarze parku, 

6.4. kompostowania odpadów i pomiaru stężenia siarkowodoru w dzielnicach 

Katowic. 

7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

7.1. zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenia hali sportowej, 

7.2. określenia etatów w celu obsługi nowo powstałej hali sportowej. 

 

Na dzisiejszą sesje Rady Miasta, wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie Świątecznej iluminacji w dzielnicy 

Wełnowiec – Józefowiec. 

2/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

upamiętnienia założycieli miasta Katowice. 

 

Punkt 39 Komunikaty i wolne wnioski. < pliki AV> 

Przewodnicząca Rady  przekazała kilka ważnych komunikatów: 

1. Pismem z dnia  2.10.2018r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich 

Górach  przekazał  informację  dotyczącą  analizy  przesłanych  3 oświadczeń 

majątkowych  ze względu na adres zamieszkania  osób zobowiązanych na mocy 

ustawy do złożenia oświadczeń  majątkowych Prezydentowi.  Dokonana  

analiza nieprawidłowości w dostarczonych oświadczeniach nie stwierdziła. 

2. Pismem z dnia 28.09.2018r., Wojewoda Śląski przekazał informację 

dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącą Rady 

Miasta Katowice oraz Prezydenta Miasta Katowice za rok 2017.  

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iż przedmiotowe oświadczenia  

zostały złożone w terminie ustawowym i nie stwierdzono w nich  

nieprawidłowości. 

3. Pismem z dnia 17.10.2018r., Prezydent Miasta Katowice przekazał, zgodnie  

z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym, 

informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby 

zobowiązane do ich złożenia. Wynika z niego, iż obowiązek złożenia 

oświadczeń majątkowych za 2017 r. dotyczył łącznie  

376 osób, w tym: 

 4 - Zastępców Prezydenta Miasta; 

 1 - Sekretarza Miasta; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108747/Punkt%2044%20sesji.asx
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 1 - Skarbnika Miasta; 

 89 –pracowników Urzędu Miasta wydających decyzje  

administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Katowice; 

 196 –kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 

 9 –osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą 

prawną; 

 76 –pracowników miejskich jednostek organizacyjnych  

wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Katowice. 

Po sprawdzeniu stwierdzono, że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za 2017 r. złożyły je w terminie. 

W toku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono w nich 

nieprawidłowości skutkujących podjęciem działań przewidzianych w ustawie  

o samorządzie gminnym 

4. Odnosząc się do złożonych oświadczeń majątkowych składanych według 

stanu na koniec 2017r. przez Radnych Rady Miasta Katowice, Prowadząca 

obrady poinformowała, że: 

 25 oświadczeń Państwa Radnych wpłynęło w wymaganym terminie tj. do dnia 

30.04.2018r, natomiast  2  oświadczenia majątkowe w terminie późniejszym, po 

piśmie ponaglającym: 

-  Pana Radnego Adama Skowrona, 

-  Pana Radnego Borysa Pronobisa, 

 W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdzono (zgodnie  

z posiadanymi uprawnieniami) nieprawidłowości, które skutkowałyby 

podjęciem działań przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym, 

 Zgodnie z art 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, jeden egzemplarz oświadczenia  majątkowego Państwa Radnych 

wraz z dostarczoną kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym 2017, został przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego, 

 Złożone oświadczenia majątkowe jak i wyjaśnienia opublikowano, zgodnie  

z art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowicach. 

5. Odnosząc się do złożonych oświadczeń majątkowych składanych na koniec 

VII kadencji samorządu ( na dwa miesiące przed końcem kadencji 

samorządu, tj. 17 września 2018r.)   przez Radnych Rady Miasta Katowice, 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że: 

 24 oświadczenia  Państwa Radnych wpłynęły w wymaganym terminie, 

natomiast 3 oświadczenia  majątkowe: Pana Radnego Macieja 

Biskupskiego, Pana Radnego Borysa  Pronobisa  i  Pana Radnego Adama 

Skowrona w terminie  późniejszym, po piśmie ponaglającym, 

 W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdzono 

(zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) nieprawidłowości, które 
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skutkowałyby podjęciem działań przewidzianych w ustawie  

o samorządzie gminnym, 

 Zgodnie z art 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, jeden  egzemplarz oświadczenia majątkowego Państwa 

radnych zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego, 

 Złożone oświadczenia  majątkowe  opublikowano, zgodnie z art. 24i  ust. 

3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowicach, 

6.   Pismem z dnia 17 października 2018r. Naczelnik Urzędu Skarbowego  

w Zawierciu przekazał informację dotyczącą analizy danych zawartych  

w  oświadczeniu majątkowym na dzień 31.12.2017r. Pani M G-K. Ww. 

oświadczenie zostało złożone w terminie i  nie stwierdzono  

w nim nieprawidłowości.   

7. Prowadząca  obrady  ponownie  poprosiła wszystkich Państwa Radnych  

o zwrot tabletów, przekazanych Państwu  w  użytkowanie do Biura Rady Miasta  

oraz  kluczyków  do skrytek Radnych w pokoju 11a/ Urzędu Miasta Katowice, 

najlepiej po sesji.  

8. Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”, 

złożyła podziękowania  Panu  Prezydentowi  Marcinowi Krupie oraz Radnym 

Rady Miasta Katowice za dotychczasową współpracę  

w związku z zakończeniem bieżącej kadencji.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji.  < pliki AV> 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LXI ostatniej  sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.30. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/108748/Punkt%2045%20sesji.asx

