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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  IV   sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 24 stycznia 2019r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 14:35 
Numery podjętych uchwał: IV/48/19 do IV/67/19 
Prowadzący obrady:   Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski. 
    
                              
Protokołowała: Beata Musiał  
 
Zał. nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  
w okresie międzysesyjnym. 
Zał. nr 2  Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 
Zał. nr 3 Prezentacja Pana Radnego Patryka Białasa dot. punktu 10 porządku obrad.  
Zał. nr 4 Stanowisko wyrażone przez pana Radnego Dawida Kamińskiego dot. punktu 10 
porządku obrad.  
 
W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad IV  sesji Rady Miasta Katowice.  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołu z III 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 Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim  

w 2017 roku” (DS-7/18). 
10. Rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany poziomów alarmowania i informowania  

o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza (DS-56/18). 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r.(DS-57/18). 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miasta Katowice na rok 2019 (DS-60/19). 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach 
z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (DS-
58/19 ). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Katowicach informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach 
w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) 
(DS-59/19 ). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na najem lokali 
użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" (DS-61/19). 

16. Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia 
Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle 
Paderewskiego - Muchowiec (DS-63/19). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 
Katowice nr 1 Śródmieście (DS-64/19). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 
Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego -Muchowiec (DS-65/19). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-55/19). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody 
im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej (DS-68/19). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu (DS-43/18). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 (DS-69/19). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polska Grupa 
Górnicza S.A. KWK "Murcki -Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy 
Stanisława Łętowskiego w Katowicach (DS-72/19). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w 
Katowicach (DS-73/19). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta 
Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-52/18). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 
rok (DS-75/19). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-76/19). 
27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego 
Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19).  
27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów 
formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 
(DS-62/19). 

28. Rozpatrzenie skarg: 
a) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-70/19). 
b) na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach (DS-

71/19). 
29. Interpelacje radnych i zapytania radnych. 
30. Komunikaty i wolne wnioski. 
31. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  otworzył obrady IV sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu. 
Przewodniczący Rady powitał Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Panią Skarbnik  
i Pana Sekretarza. 
Ponadto powitał  Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał również przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego, pracowników Urzędu Miasta 
Katowice i miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli mediów, także obecnych 
Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek 
Pomocniczych,  mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110144/Punkt%201%20sesji.asx
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Serdecznie powitał  Pana Arkadiusza Konowalskiego Z-cę  Komendanta  Miejskiego Policji  
w Katowicach oraz Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży  Pożarnej  w  Katowicach.  
Prowadzący obrady przypomniał, że porządek obrad IV sesji Rady Miasta Katowice VIII został 
Państwu radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  
 
Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy pamięć śp.  Pawła Adamowicza, wieloletniego 
Prezydenta Gdańska, wcześniej Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska i radnego tego 
miasta.   
 
Zwyczajowo poinformowano publiczność przybyłą na sesję, iż w związku  
z rozporządzeniem RODO Państwa dane dotyczące utrwalania wizerunku oraz wypowiedzi są 
zbierane w związku z nagrywaniem obrad Rady Miasta Katowice przez urządzenia 
rejestrujące obraz i dźwięk jak również udostępniane na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Katowice.  
 
Punkt 2  Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 
 
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Dawida Durała i Patrycję Grolik. Zainteresowani wyrazili zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
sekretarzy sesji w zaproponowanym wcześniej składzie. 
Rada Miasta Katowice powołała sekretarzy sesji  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 
 
Do Komisji Uchwał i Wniosków, oprócz sekretarzy sesji,  Przewodniczący Rady zaproponował 
Pana Tomasza Maśnicę na funkcję jej Przewodniczącego. 
Zainteresowany wyraził zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
Komisji Uchwał i Wniosków, w składzie z powołanymi już wcześniej sekretarzami sesji oraz 
Przewodniczącym tej komisji w osobie Pana Radnego Tomasza Maśnicy.  
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków  jednogłośnie, przy 25 
głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z III sesji Rady Miasta Katowice z dnia 20 
grudnia 2019r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,  
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Państwa radnych, Prowadzący obrady poddał 
pod głosowanie projekt protokołu z III sesji.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110145/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%201,%20Data%2024.01.2019%2011.08.31.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110146/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%202,%20Data%2024.01.2019%2011.09.08.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110147/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%203,%20Data%2024.01.2019%2011.10.10.pdf
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Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta 
Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice Prezydent Miasta 
Katowice zawnioskował o zmiany w  porządku obrad polegające  na: 
1) dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19).  
2) dopisaniu punktu 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów 
formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-62/19). 
 
Radny Patryk Białas zawnioskował zmianę polegającą na rozdzieleniu głosowania w punkcie 
26 porządku obrad  dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Katowice na 2019 rok (DS-75/19), poprzez głosowanie każdej zmiany oddzielnie.  
 

Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  stwierdził, że nie jest to wniosek o zmianę porządku 
obrad, tylko o zmianę konstrukcji procedowanego projektu uchwały dot. zmiany w budżecie 
miasta. W wyniku zapisu art. 233 ustawy o finansach publicznych rozdzielanie na 
poszczególne punkty zmian w budżecie nie jest możliwe. Takie stanowisko wyraziła w swojej 
opinii  także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz sądy administracyjne. 
 
Radny Patryk Białas poproszony przez Prowadzącego o doprecyzowanie,  powtórzył, że 
„wnosi o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektów uchwał dotyczących 
każdej sprawy indywidualnie”.  
 
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Pana Patryka Białasa o  zmianę 
porządku obrad w sposób przez niego zawnioskowany.  
Zmiana nie została przyjęta, w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 15 głosów sprzeciwu. 
 
Radny Patryk Białas zmienił swój wniosek na: zdjęcie punktu 26 i 27 z porządku obrad sesji.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony wniosek Pana Radnego Patryka 
Białasa, czyli zdjęcie punktów 26 i 27 z porządku obrad.   
Zmiana nie została przyjęta w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 15 głosów sprzeciwu.  
 
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie odczytane wcześniej propozycje zmian  
w porządku obrad sesji:  
1/ dopisanie punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

głosach „wstrzymujących się”.  

2/ dopisanie punktu 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów 

formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-62/19). 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110148/Punkt%205%20sesji.asx
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Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się” . 
( Protokół z imiennego  głosowania zmian) 
 
Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  
w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 
 
Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 
w okresie od 18 grudnia 2018r. do 21 stycznia 2019r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 
 
Radny Patryk Białas stwierdził, że ponieważ upłynął już miesiąc na rozliczenie się z podatku 
dochodowego od przedsiębiorców, to zapytał jak zwiększyły się wpływy do budżetu miasta 
Katowice z tytułu przychodów z podatku CIT, w związku z organizacją przez Katowice Szczytu 
Klimatycznego ONZ oraz w związku z kampanią, która odbywała się w lokalach 
gastronomicznych i hotelowych pod hasłem „COP 24 friendly”. 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski wyjaśnił, że nie jest to pytanie związane z informacją 
przedstawioną przez Pana Prezydenta i po raz kolejny poinformował, że zapytania należy 
formułować na piśmie ( w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym). 
 
Radny Jarosław Makowski w nawiązaniu do imprezy sylwestrowej, zapytał, wiedząc, że 
miasto Katowice wyłożyło na ten cel 2 mln zł., ile wyłożył drugi współorganizator, tzn. Urząd 
Marszałkowski. Jeżeli nie wiemy ile wyłożył Urząd Marszałkowski, to na jakiej podstawie 
przystąpiliśmy do tego projektu.  
Przewodniczący Rady zauważył, że udzielona na piśmie Panu Radnemu odpowiedź, 
zawierała tę informację. Jeżeli istnieje konieczność doprecyzowania tej odpowiedzi, to także 
można to zrobić pisemnie.  
Radny Jarosław Makowski poprosił o ustalenie pewnych standardów, które będą 
obowiązywać. Czy Prowadzący obrady przewiduje jakiś moment, w którym Radni będą mogli 
rozmawiać z Panem Prezydentem, poza oczywiście pisemnymi interpelacjami i zapytaniami. 
 
Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że organizacja Sylwestra sponsorowana jest przez wiele 
różnych podmiotów, w tym podmioty prywatne, w sensie rzeczowym, jak i finansowym. 
Miasto Katowice przeznaczyło na ten cel 2 mln zł. Co do pozostałych podmiotów, to 
Prezydent nie ma takich informacji. Orientacyjnie, przygotowanie Stadionu Śląskiego to 
kwota około 1,5 mln zł. Jest to jednak kwota zasłyszana, więc o konkrety należałoby zapytać 
Pana Marszałka. Prezydent podkreślił, że poprzednie edycje „Sylwestrowej Nocy Przebojów” 
były organizowane pod Spodkiem, jednak tym razem, ze względu na organizację Szczytu 
Klimatycznego nie było takiej możliwości. Pan Marszałek wyraził chęć współorganizowania 
tej imprezy na Stadionie Śląskim, aby odciążyć miasto.  
W odniesieniu do sprawy zadawania pytań skierowanych do Prezydenta, to w każdym 
punkcie porządku obrad można zadawać merytoryczne pytania do tego punktu. W związku 
ze zmianą zapisów prawa, na zapytania radnych w innym zakresie została przewidziana 
forma pisemna.  
 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%204-7,%20Data%2024.01.2019%2011.13.36.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110149/Punkt%206%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=109884
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Przewodniczący Rady Maciej Biskupski zacytował przepisy ustawy o samorządzie gminnym 
w kwestii interpelacji i zapytań. Co do standardów, stwierdził, iż „ubolewa nad tym, że Pan 
Przewodniczący Makowski nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Komisji Organizacyjnej, 
gdyż wydaje się to być właściwe miejsce do dyskusji na temat organizacji pracy Rady Miasta  
i tego w jaki sposób procedujemy na sesjach”.  
 
Radny Patryk Białas zapytał jeszcze o Szczyt Klimatyczny ONZ. Jakie są wnioski  
z biznes planu i jakie są wnioski wynikające z formularza aplikacyjnego o organizację Szczytu. 
 
Prezydent Marcin Krupa poprosił o „niełamanie standardów”, gdyż jest to pytanie 
wybiegające poza złożoną informację. Dodał jednak, że obecnie jesteśmy w trakcie 
podsumowania tego przedsięwzięcia, zarówno ze strony miasta, jak  
i Ministerstwa. Jesteśmy przed spotkaniem w Ministerstwie, gdzie taki temat będzie 
omawiany. Bez statystyk, w samej ilości pojawiania się miasta w obszarze medialnym całego 
świata, można wnioskować, że nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na taką reklamę.  
 
Radny Jarosław Makowski polemizował, że sam Pan Przewodniczący zadał pytanie: „czy są 
pytania do informacji Pana Prezydenta”.  
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski stwierdził, że po to są komisje branżowe i spotkania, 
podczas których macie Państwo możliwość zadawania pytań i w związku z tym  poprosił aby 
procedować porządek obrad w sposób, w jaki Państwo Radni go dzisiaj przyjęli.  
 
Punkt 7 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 
 
Pani Klaudia Bittner Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta przedstawiła krótką 
informację, stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.  
 
Radny Adam Skowron zapytał ile drużyn, szkół wzięło udział w turnieju debat oksfordzkich.  
 
Pani Klaudia Biittner poinformowała, że nie ma takich informacji. Przy kolejnym 
sprawozdaniu uzupełni tę informację.   
 
Punkt 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracach Rady Miasta Katowice   
w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 
 
W okresie od 20 grudnia 2018r. do 23 stycznia 2019r.  odbyły się  wszystkie planowane 
posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Katowice.  
W tym czasie Przewodniczący Rady uczestniczył w następujących wydarzeniach:  
20 grudnia 2018r. w Gali Młode Buki 2018 w ramach Akademii Młoda GieKSa;  
28 grudnia 2018r. w pogrzebie śp. Kazimierza Kutza; 
7 stycznia 2019r. w uroczystym koncercie NOSPR z okazji 30-lecia Grupy Kapitałowej 
WASKO; 
11 stycznia 2019r. w przekazaniu obowiązków nowemu Wojskowemu Komendantowi 
Uzupełnień w Katowicach z jednoczesnym pożegnaniem ppłk P R oraz  
w noworocznym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Katowic; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110150/Punkt%207%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110087/Za%C5%82.%20nr%202%20do%20protoko%C5%82u.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110151/Punkt%208%20sesji.asx
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12 stycznia 2019r. w Inauguracji trzeciego Śląskiego Festiwalu Nauki w Teatrze 
Wyspiańskiego; 
17 stycznia 2019r. w spotkaniu Stowarzyszenia Mieszkańców Wełnowca i Józefowca 
„Revita”. 
Przewodniczący uczestniczył także w sesjach Rad Jednostek Pomocniczych: 
7 stycznia 2019r. w Janowie – Nikiszowcu,  
8 stycznia w Zawodziu 
17 stycznia w Murckach 
 
Radny Patryk Białas w związku z projektem uchwały o zmianach w budżecie miasta na rok 
2019, zapytał dlaczego projekt ten nie był opiniowany na posiedzeniach komisji stałych, 
takich jak: Komisja Edukacji, Polityki Społecznej, Komisja Kultury, Promocji i Sportu.  
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że kompetencją Komisji Budżetu Miasta jest procedowanie 
zmian w budżecie miasta Katowice.  
 
Punkt 9 Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim 
w 2017 roku” (DS-7/18). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali Raport jako druk sesyjny DS-7/18. 
Z Raportem zapoznała się Komisja Infrastruktury i Środowiska  Rady Miasta Katowice. 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba w piśmie z dnia 4 grudnia 2018r. 
poinformował, iż Raport w sposób wyczerpujący przedstawia stan środowiska na obszarze 
województwa oraz działalność kontrolną WIOŚ w Katowicach za 2017 r. 
 
Pan Andrzej Szczygieł przedstawiciel Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska  
w Katowicach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Monitoringu 
Środowiska przedstawił raport.  
 
Radny Patryk Białas zauważył, że przedstawiony raport budzi duży niepokój, gdyż w każdej 
niemal jego dziedzinie mamy stan zły, lub bardzo zły. Dotyczy to powietrza, wody, odpadów 
oraz hałasu. Wśród inwestycji w zakresie ochrony powietrza, atmosfery w 2017r., nie było 
żadnej inwestycji, wskazanej w raporcie, z miasta Katowice. Niepokój budzi stan jakości wód 
powierzchniowych. Tutaj także w raporcie brak wykazanych katowickich inwestycji 
związanych z tym zagrożeniem. Kolejna kwestia dotyczy gospodarki odpadami. Brak  
w raporcie informacji na temat „szarej strefy” w gospodarce odpadami w Katowicach. 
Pytanie brzmi, czy takich informacji nie ma bo takie badania nie są prowadzone, a może ktoś 
nie przedstawił informacji w tym zakresie.  
Pan Andrzej Szczygieł przedstawiciel Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska  
w Katowicach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Monitoringu 
Środowiska wyjaśnił, że raport ujmuje zagadnienia w zakresie stanu środowiska, natomiast 
jeżeli chodzi o inwestycje, o których wspomniał Pan Radny, to ich nie ujmuje, gdyż nie jest to 
miejsce na takie informacje. Nie jesteśmy jednostką, która zajmuje się wydatkowaniem 
środków na inwestycje środowiskowe. Taką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 
czy też Urząd Marszałkowski. W rozdziale raportu poświęconemu działalności 
Wojewódzkiego Funduszu, znajdują się takie szczegółowe informacje dotyczące inwestycji 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110152/Punkt%209%20sesji.asx
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proekologicznych prowadzonych na terenie całego województwa śląskiego, nie tylko miasta 
Katowice. Środki te są naprawdę bardzo duże. 
 
Radny Patryk Białas w związku z brakiem takiej informacji w przedstawionym raporcie, złożył 
wniosek o udzielenie mu odpowiedzi na pytania: jakie inwestycje, w jakim zakresie, w jakiej 
wielkości w 2017r. poczyniło miasto Katowice w zakresie poprawy jakości powietrza, wód 
powierzchniowych, odpadów i z tym związanej likwidacji „szarej strefy” w gospodarce tymi 
odpadami.  
 
Radny Adam Skowron zapytał o podaną w raporcie ilość 600 tys. palenisk w województwie 
śląskim do wymiany. Czy istnieją szacunki ile taka operacja będzie kosztować.  
 
Pan Andrzej Szczygieł przedstawiciel Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska  
w Katowicach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Monitoringu 
Środowiska wyjaśnił, że to szacunkowo koszt, 6 lub 7 mld zł. Dodatkowo należy te działania 
połączyć z termomodernizacją, tak aby efekt poprawy jakości powietrza był zauważalny. 
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta 
Katowice zapoznała się z raportem  nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2017 
roku”. 
 
Punkt 10 Rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany poziomów alarmowania i informowania  
o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza (DS-56/18). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt apelu jako druk sesyjny DS-
56/18. 
 
Projekt apelu stanowi inicjatywę klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta 
Katowice. 
Do projektu apelu opinię wyraził Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba  
w piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r. Natomiast w piśmie radcy prawnego z dnia 9 stycznia 
2019 r. zawarto stwierdzenie, iż wydaje się zasadnym, aby merytoryczna treść apelu winna 
zostać dostosowana do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017 z dnia 18 
grudnia 2017 r. 
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt apelu. 
 
Radny Patryk Białas przedstawił krótką prezentację, stanowiącą zał.nr 3 do protokołu. 
 
Radny Dawid Kamiński przedstawił stanowisko na temat apelu, stanowiące zał. nr 4 do 
protokołu.  
 
Radny Krzysztof Pieczyński stwierdził, że walka o czyste powietrze powinna być sprawą 
ponad podziałami. Współczynniki poziomów alarmowania są ustalone dla całego 
województwa. Określono je na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
18 grudnia 2017r. Dlaczego wówczas nie wprowadzona zaproponowanych dzisiaj na sesji 
wskaźników. „Nawet jeżeli wymienimy wszystkie kotły w Katowicach, przestaną jeździć 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110153/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109889/Punkt%2010%20P.%20Bia%C5%82as.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109893/Apel%20KO%20-%20odpowied%C5%BA%20Dawid%20Kami%C5%84ski.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109893/Apel%20KO%20-%20odpowied%C5%BA%20Dawid%20Kami%C5%84ski.pdf


 

 

 

 

10 

wszystkie samochody, to jednak to powietrze nie ma granic i będziemy niezadowoleni  
z jakości powietrza w samych Katowicach”. Bardziej tutaj przydatny byłby apel do Metropolii, 
aby to ona zmobilizowała wszystkie gminy wchodzące w jej skład o dbanie o czyste 
powietrze. 
 
Radny Damian Stępień zauważył, że skoro jest Minister m.in. od spraw smogu i jest on za 
obniżeniem wskaźników norm, to po co ten apel, co on wnosi.  
 
Radny Patryk Białas  w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Kamińskiego wyjaśnił, że 
jeżeli w takim tempie jak dzisiaj będziemy walczyć ze smogiem w Katowicach, to czyste 
powietrze w mieście będziemy mieli za 100 lat. Zasadność tego apelu jest taka, że to  
w kompetencjach Ministra Środowiska jest, w drodze rozporządzenia, ustalenie poziomów 
informowania i alarmowania o smogu, a nie w kompetencjach Sejmiku Województwa. 
Zasadność apelu to  osiągniecie celu ażeby zmienić ww. rozporządzenie Ministra w zakresie 
norm informowania i alarmowania o smogu. Kilka tygodni temu Polski Alarm Smogowy 
podsumował działania rządu. Niestety smog w Polsce „wygrywa” w stosunku 13 : 2 ze 
zdrowiem mieszkańców. 
 
Radny Dawid Kamiński stwierdził, że wspominając o czystym powietrzu, mówicie  Państwo  
o  Katowicach, tymczasem jest to nasza wspólna - metropolitalna walka, a w miastach 
ościennych różnie z tym bywa. Miasto Katowice w tym zakresie jest liderem, jeżeli chodzi  
o województwo śląskie.  
Radny Patryk Białas polemizując, stwierdził, iż „rozumie, że Pan Radny Kamiński przygotuje 
analogiczny apel do władz Metropolii”. Osobiście obiecał go poprzeć.  
 
Radny Jarosław Makowski  w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Pieczyńskiego 
stwierdził, że Sejmik Województwa Śląskiego podejmując wspomnianą przez Radnego 
uchwałę, był drugim w kraju, który przyjął uchwałę antysmogową. Uchwała została podjęta 
wówczas jednogłośnie. Świadomość społeczna rośnie. Mieliśmy w międzyczasie Szczyt 
Klimatyczny, więc poprzeczkę powinniśmy sobie stawiać wyżej. W związku z tym apel, który 
tu formułujemy w zasadzie jest wyczekiwany przez rząd, który oczekuje, że miasta, w tym 
Katowice będą jego sojusznikiem i będą wyznaczać dobre trendy i standardy, które potem 
obowiązywałyby w całej Polsce. Radny uważa, że Katowice jako stolica Metropolii, wydając 
apel może być impulsem do tego aby cała metropolia zajęła się ta sprawą. Naturalnym 
wydaje się, aby ze stolicy metropolii, czyli Katowic taki apel wyszedł. Będzie to powód do 
dumy, że jesteśmy liderem w walce o czyste powietrze. Radny zaapelował o zagłosowanie 
„za” apelem. 
 
Radny Tomasz  Szpyrka przeciwnie zaapelował aby głosować przeciwko apelowi i zarazem 
złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Tomasza Szpyrki  
o zakończenie dyskusji.  
Wniosek uzyskał akceptację w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 9 głosów sprzeciwu i 2 
głosy „wstrzymujące się”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%208,%20Data%2024.01.2019%2012.28.49.pdf
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie projekt apelu.  
Apel nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 16 
głosów sprzeciwu i  brak głosów „wstrzymujących się”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r.(DS-57/18). 
<zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
57/18. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Radny Dawid Durał zauważył, że od lat ten program jest realizowany w kwocie 2 mln zł. 
Zapytał, czy ta kwota zostanie w najbliższym czasie zwiększona  
W programie mamy m.in. mowę o poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym 
programy profilaktyczne: „bezpieczne wakacje, bezpieczna woda, czy też gry terenowe ze 
strażą miejską, a jednocześnie miasto obcina w tym roku finansowanie remontów placówek 
edukacyjnych, w których może występować zagrożenie życia i zdrowia dzieci. W ostatnich 
dniach trafił wniosek do Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Wydziału Edukacji i Sportu o występowanie zagrożenia życia i zdrowia dzieci w Szkole 
przy ul. Jankego”. 
 
Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że Katowice przeznaczają adekwatne środki na 
poprawę bezpieczeństwa w stosunku do potrzeb. Wyniki tych działań są widoczne w analizie 
obiektywnych statystyk wskaźników pokazujących, że z roku na rok te konsekwentne 
działania przynoszą efekt. Nie tylko w omawianym programie zawarte są środki na poprawę 
bezpieczeństwa. Wielokrotnie więcej środków na ten cel przeznaczanych jest w planie 
budżetu przeznaczonym na nakłady remontowe i inwestycyjne, w tym:  remonty dróg, 
ciągów komunikacyjnych, budowy ścieżek rowerowych, przebudowy skrzyżowań, które po 
ukończeniu tych inwestycji w bezpośredni sposób oddziaływują na poprawę bezpieczeństwa. 
Dodatkowo wspomnieć należy także o środkach związanych z budową nowej siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej, środkach przeznaczonych na KZGM. Miasto 
bardzo szczegółowo analizuje także potrzeby remontowe placówek oświatowo 
wychowawczych. Zawsze potrzeby są większe, ale te najważniejsze i najistotniejsze kwestie 
zawsze są zapewniane. Podchodzimy do tematu  niezwykle odpowiedzialnie. Nikt nie chce 
dzieci narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
 
Radny Dawid Durał zauważył, że wspomniane wcześniej pismo zostało skierowane przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Problem ten więc realnie istnieje 
w Katowicach. Skoro miasto zabezpiecza placówki oświatowe pod względem  
bezpieczeństwa, to dlaczego wnioski o dofinansowanie remontów występują w ramach 
budżetu obywatelskiego. Podobnie, skoro zabezpieczamy potrzeby ochotniczych straży 
pożarnych, to dlaczego „przez trzy miesiące chłopcy nie mają węży strażackich na 
jednostkach osp.” 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%209,%20Data%2024.01.2019%2012.29.15.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110154/Punkt%2011%20sesji.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IV/48/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019 (DS-60/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny 
DS-60/19. 
Komisja Organizacyjna  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Komisje stałe przyjęły 
plany pracy na styczniowych posiedzeniach. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/49/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach  
z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (DS-58/19 ). 
<zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
58/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Poszczególne Kluby Radnych zgłosiły swoich przedstawicieli do składu Zespołu:  
1/ Krzysztofa Pieczyńskiego (FSiMK) – przewodniczący Zespołu 
2/ Wiesława Mrowca (PiS)- wiceprzewodniczący Zespołu 
3/ Dawida Durała (KO) 
Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę w Zespole oraz na piastowanie w nim funkcji.  
 
Prowadzący obrady dodał, że oprócz Państwa Radnych w Zespole zasiądą także pracownicy 
Biura Rady  Miasta Katowice: Pan Rafał Dłubak, Pani Beata Musiał i Pan Łukasz Borgieł. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/50/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109963&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2010,%20Data%2024.01.2019%2012.35.02.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110155/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109964&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2011,%20Data%2024.01.2019%2012.35.46.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110156/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109965&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2012,%20Data%2024.01.2019%2012.37.53.pdf
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Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach  
z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) (DS-59/19 ). <zapis 
AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
59/19. 
Komisja Organizacyjna  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/51/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na najem lokali 
użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" (DS-61/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
61/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Działające w Radzie Miasta Katowice  trzy Kluby radnych zgłosiły swoich przedstawicieli do 
Komisji konkursowej: 
1/ Krzysztofa Krausa ( FSiMK) 
2/ Piotra Pietrasza (PiS) 
3/ Magdalenę Wieczorek ((KO) 
Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/52/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 16 Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia 
Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego - 
Muchowiec (DS-63/19). <zapis AV> 
 
Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawił pokrótce raport.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady stwierdził, że 
Rada Miasta Katowice przyjęła  raport z konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110157/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110157/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109966&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2013,%20Data%2024.01.2019%2012.38.49.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110158/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109967&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2014,%20Data%2024.01.2019%2012.40.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110160/Punkt%2016%20sesji.asx
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Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – 
Muchowiec 
 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 
miasta Katowice nr 1 Śródmieście (DS-64/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
64/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Prezydent  Miasta w piśmie stwierdził, że projekt spełnia wymogi formalnoprawne. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Podczas konsultacji społecznych do projektu nie zgłoszono uwag. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/53/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 
miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego -Muchowiec (DS-65/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
65/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Prezydent  Miasta w piśmie stwierdził, że projekt spełnia wymogi formalnoprawne. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Podczas konsultacji społecznych do projektu nie zgłoszono uwag. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/54/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-
55/18). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
55/18. 
Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110161/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109968&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2015,%20Data%2024.01.2019%2012.43.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110162/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109969&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2016,%20Data%2024.01.2019%2012.44.30.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110164/Punkt%2019%20sesji.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/55/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. 
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej (DS-68/19) wraz z autopoprawką. 
<zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
68/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  
W wyniku autopoprawki do Komisji deleguje się  trzech członków Rady Miasta Katowice. 
 
Działające w Radzie Miasta Katowice  trzy Kluby radnych zgłosiły swoich przedstawicieli do 
Komisji konkursowej: 
1/ Krystynę Panek (PiS) 
2/ Krystynę Sieją (FSiMK) 
3/ Barbarę Wnęk (KO) 
Wymienione Radne wyraziły zgodę na pracę w Komisji.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/56/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 
(DS-43/18). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
43/18. 
Komisja Transportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały przed 
zakończeniem konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/57/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109970&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2017,%20Data%2024.01.2019%2012.45.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110165/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109971&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2018,%20Data%2024.01.2019%2012.46.33.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110167/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109972&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2019,%20Data%2024.01.2019%2012.47.24.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 
Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 (DS-69/19). <zapis 
AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
69/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Radny Dawid Durał zauważył, że chwalimy się wykorzystaniem katowickiego inteligentnego 
systemu monitoringu i analizy, podczas gdy w mieście dochodzi do wielu ekscesów. 
Wykorzystywany jest prywatny monitoring, jak np. w sytuacji ekscesów seksualnych na ul. 
Mariackiej, pobicia pod budką z kebabem. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował 
przeciwko projektowi uchwały, gdyż po raz kolejny radni opozycji nie mają swojego 
przedstawiciela w tej komisji i nie możemy aktywnie uczestniczyć w jej działalności.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że żaden system działający w przestrzeni 
publicznej nie działa doskonale. Przypadki, o który wspomniał Pan Radny, oczywiście  
w pewien sposób rzutują na utrwalanie się pewnych stereotypów, jednak pojedyncze 
przypadki nie powinny wpływać na całościową opinię o stanie bezpieczeństwa publicznego,  
a ten, o czym była już mowa wcześniej, pokazuje, że dane z roku na rok się w tym zakresie 
poprawiają. Oczywiście nie ustajemy w tym, aby działające obecnie urządzenia stale 
poprawiały swoją wydajność i powodowały skracanie reakcji służb na negatywne zdarzenia.  
 
Wobec braku innych uwag i wniosków, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 12 głosach  sprzeciwu  
i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IV/58/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polska Grupa Górnicza S.A. KWK 
"Murcki -Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w 
Katowicach (DS-72/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny nr DS-72/19. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta Katowice rozstrzygnęła o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  
Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. Głosowanie 
„za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nie 
uwzględnienie uwag. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110168/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110168/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109973&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2020,%20Data%2024.01.2019%2012.50.37.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110170/Punkt%2023%20sesji.asx
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Pani Aleksandra Tomkiewicz  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały i nieuwzględnione uwagi. 
  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nieuwzględnione uwagi. 
1głosowanie 
uwaga nr  1 
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku 
głosowania: 27 głosów „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
2głosowanie 
uwaga nr  2 
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku 
głosowania: 27 głosów „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Po rozpatrzeniu uwag oraz wobec braku innych uwag i zgłoszeń do projektu uchwały ze 
strony Państwa Radnych, Prowadzący obrady poddał cały projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/59/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej  
w Katowicach (DS-73/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
73/19. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Plan powstał m.in.  
z inicjatywy Pana Michała Lutego Radnego Rady Miasta Katowice VII kadencji oraz Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb. 
Do projektu planu nie wniesiono uwag podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/60/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 
miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-52/18). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-52/18 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2021,%20Data%2024.01.2019%2012.57.05.pdf
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2022,%20Data%2024.01.2019%2012.57.24.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109974&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2023,%20Data%2024.01.2019%2012.57.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110171/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109975&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2024,%20Data%2024.01.2019%2012.58.54.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110172/Punkt%2025%20sesji.asx
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Projekt przewiduje nazwanie odcinka ulicy łączącej ulice: Książęcą oraz Biskupa Tadeusza 
Szurmana w Katowicach wraz z przedłużeniem w kierunku północnym, położonej w dzielnicy 
Ligota. 
 
Radny Tomasz Maśnica w imieniu rodziny Wolnych oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 
Ligota – Panewniki, również swoim własnym, podziękował ze tę pozytywnie rozpatrzoną 
uchwałę. Dodał, że początek sprawy sięga jeszcze poprzedniej kadencji.   
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/61/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 
2019 rok (DS-75/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
75/19 
 
Radny Jarosław Makowski stwierdził, że Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej chciałby 
zagłosować nad projektem uchwały, jednak ma zastrzeżenia co do dwóch punktów 
zawartych w projekcie uchwały. Są to:  budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na 
terenie miasta Katowice, w Szopienicach oraz  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji  
w związku z procesem konsolidacji w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa S.A. i rozwojem 
struktur organizacyjnych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki. „Są to dwie 
kwestie, które nie pozwalają nam zagłosować „za” tą uchwałą, zarazem są to sprawy, które 
budzą emocje i domagają się dalszych rozmów w komisjach, nie tylko w Komisji Budżetu 
Miasta. Wydaje się, że Komisja Polityki Społecznej oraz Kultury, Promocji i Sportu mogły by 
się tym tematem zając, po to aby rozwiać wszelkie wątpliwości”. W imieniu Klubu Radnych 
Koalicji Obywatelskiej, Radny wniósł o wyłączenie tych punktów z projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Maciej Biskupski zaproponował rozmowę po sesji. Stwierdził,  że nie ma 
takiej możliwości. Porządek obrad został uzgodniony i przyjęty przez Radnych. Nie ma 
możliwości wyłączenia dwóch punktów ze zmian w budżecie. Prowadzący obrady 
przypomniał, że głosujemy projekt zmiany uchwały budżetowej, całego budżetu, więc 
głosuje się to w sposób jednolity. Nie ma możliwości wyłączenia tego punktu.  
 
Radny Patryk Białas zapytał o punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Katowice GieKSa S.A. Swoje uwagi w tym temacie  zgłosił już na posiedzeniu Komisji Budżetu. 
Chciałby je powtórzyć: 1) jaki jest cel podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa 
Katowice S.A., 2) na czym polega proces konsolidacji w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa S.A., 
3) na czym polega rozwój struktur organizacyjnych, 4) na czym polega zapewnienie 
stabilności finansowej spółki.  
 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109976&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2025,%20Data%2024.01.2019%2013.00.57.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110173/Punkt%2026%20sesji.asx
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Wiceprezydent Bogumił Sobula potwierdził, że Pan Radny złożył takie pytania w trakcie 
Komisji Budżetu. Miały one charakter szczegółowy, jednak odpowiedź na nie w trybie pilnym 
została już Panu Radnemu udzielona i dostarczona. Jeżeli jest taka potrzeba, to szczegóły 
strategii działania w tym zakresie, uzgodnionej z Prezydentem Miasta, może przedstawić 
Prezes GKS GieKSa Katowice.  
 
Radna Patrycja Grolik zgłosiła wątpliwość co do noclegowni. Pomoc bezdomnym jest 
bezwzględnie konieczna, ale zaproponowana lokalizacja budzi wątpliwości w sensie 
wydawania środków na ten cel. Radna zapytała jaki był wynik konsultacji społecznych 
odnośnie lokalizacji noclegowni w tym miejscu, tzn. w Szopienicach. Drugie pytanie dotyczy 
faktu, że z praktyki ościennych miast, np. Mysłowic wynika, iż kontrowersyjne, czy też duże 
zmiany uchwały budżetowej głosuje się w odrębnej uchwale. Radna poprosiła o wyjaśnienie, 
na piśmie wraz z uzasadnieniem, o podanie podstawy prawnej dlaczego u nas też nie może 
tak być. 
 
Przewodniczący Rady przywołał w tym temacie art. 233 ustawy o finansach publicznych, art. 
60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach i Białymstoku oraz wyroki sądów w tej kwestii. Przypomniał, że do wyłącznej 
kompetencji prezydenta, wójta, burmistrza należy wychodzenie z inicjatywą dotyczącą 
zmiany w budżecie miasta Katowice i Rada Miasta z perspektywy metodologicznej  
i technicznej nie może zobowiązać Prezydenta do innych działań. Po konsultacjach 
przeprowadzonych wcześniej z Panią Skarbnik, Prowadzący obrady stwierdził, że jest to 
bezpodstawne i wręcz niemożliwe do procedowania ze względów konieczności zmian nie 
tylko w budżecie ale także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
 
Wiceprezydent Bogumił Sobula odniósł się do sprawy noclegowni. Stwierdził, że 
dyskutujemy obecnie nad tym zadaniem inwestycyjnym nie dlatego, że Rada przy 
uchwalaniu budżetu miała wątpliwości, czy takie zadanie mamy realizować, tylko ze względu 
na to, iż ze względu na sytuację na rynku zamówień publicznych, należy zwiększyć środki aby 
to zadanie móc zrealizować w terminie. Do realizacji zadania obligują nas zmieniające się 
przepisy w zakresie zmian wskaźników powierzchni, komfortu, jaki należy zapewniać w tego 
typu pomieszczeniach. Dyskusja na temat zasadności lokalizacji tego typu ośrodka  
w Katowicach jest dosyć ryzykowna. „Myślę, że koledzy Radni z Koalicji Obywatelskiej, znani 
powszechnie ze swojej wrażliwości społecznej…, nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że 
udzielanie pomocy i wsparcia osobom mniej radzącym sobie w życiu, być może 
poszkodowanym nie ze swojej winy przez los, jest zadaniem administracji publicznej, 
prezydenta i rady miasta. Ufam, że Państwo wyłącznie z troski o grosz publiczny, w tej 
kwestii dyskutujecie… Należy patrzeć na tych, którzy mają inne problemy niż przeciętne, 
społeczne i nie oglądać się na to, czy warto, czy nie warto, kto na tym ucierpi, ale jednak im 
pomóc. Jestem przekonany, że tak jak wielokrotnie Rada Miasta Katowice pokazywała tę 
wrażliwość, tak i będzie tym razem. Miasto zrobiło wszystko, co można było, żeby uzyskać 
akceptację społeczną dla tego przedsięwzięcia, również po to aby przełamywać pewne 
niekorzystne stereotypy, szufladkujące, klasyfikujące osoby korzystające z tej formy pomocy 
społecznej”. Wiceprezydent zaapelował aby nie dyskutować w tej kwestii. „Jesteśmy 
odpowiedzialni za wszystkich mieszkańców miasta, także tych, którzy czasami swojego głosu 
bezpośrednio artykułować, w tym swoich potrzeb nie mogą”.  



 

 

 

 

20 

 
Radna Patrycja Grolik podkreśliła, iż problem bezdomności w Katowicach jest duży  
i oczywiście należy pomóc. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, to wystarczy wejść na 
stronę konsultacji, żeby się przekonać jakie jest zdanie mieszkańców.  
 
Radny Dawid Durał odczytał stanowisko Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice 
Burowiec, która w swej opinii „jest zbulwersowana” planem budowy noclegowni dla 
bezdomnych na wskazanym terenie bez wcześniejszych informacji i konsultacji ze 
społecznością lokalną. Wspomniana jednostka pomocnicza jest przeciwna tej budowie. 
Dzielnica już jest „wystarczająco nasycona różnego rodzaju negatywnymi elementami: duża 
ilość zasiedlonych mieszkań socjalnych, istniejąca już noclegownia, ogromna ilość 
komunalnych lokali mieszkalnych niezasiedlonych, trujące powietrze zakłady Unilever, 
opisane wcześniej składowiska trujących odpadów, składowiska niezabezpieczonego złomu 
akumulatorowego.” Nikt nie twierdzi, że noclegownia nie jest potrzebna, ale może w innej 
dzielnicy miasta, bardziej zurbanizowanej, takiej gdzie bezdomni mogli by się czuć 
bezpiecznie i szybciej się zasymilować z otoczeniem. Zaproponowana lokalizacja noclegowni 
spowoduje poczucie odizolowania tych ludzi od społeczeństwa, a chyba nie taki jest zamysł 
projektodawców. Radny poparł zgłoszony wcześniej wniosek o wydzielenie wnioskowanych 
dwóch punktów z omawianego projektu uchwały. Zaapelował aby radni zatrudnieni w GKS 
GieKSa Katowice S.A. nie głosowali nad uchwałą, tylko wstrzymali się od głosu.   
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski poprosił o powstrzymanie się od wygłaszania, nie 
zawsze swoich stanowisk.  
 
Radny Jarosław Makowski dodał, że w sprawie noclegowni, podobnie krytyczne stanowisko 
dot. przeprowadzonych konsultacji zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej  
i Burowca. Niestety nie uwzględniono tych uwag. Radny zapytał zatem jak przebiegały te 
konsultacje i jaki jest ich wynik. Dlaczego skoro przebieg tych konsultacji był pozytywny, ich 
odbiór jest tak negatywny ze strony mieszkańców dzielnicy Szopienice. W sprawie Spółki GKS 
GieKSa Katowice, Radny dodał kolejne pytania: 1) dlaczego taka kwota?, 2) jakie spółki 
zostaną poddane konsolidacji? 3) jaki będzie cel konsolidacji? 4) na czym miałoby polegać 
zapewnienie stabilności finansowej spółki?. Radny zapytał ponadto czy jest opinia prawna  
w zakresie dokapitalizowania spółki. NIK nakazuje obowiązkowe badanie pomocy publicznej 
przy wykonywaniu takich czynności. W razie braku badania pomocy publicznej, należałoby 
zgłosić ten proces do UOKiK-u w celu zbadania sprawy pod kątem pomocy publicznej.  
 
Pana Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w odniesieniu do sprawy 
noclegowni, wyjaśnił, że mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie na 
platformie konsultacji społecznej. Dodatkowo zorganizowano spotkania, w stanicy 
żeglarskiej, jak i w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 15, gdzie zaproszono osoby 
bezdomne, w celu umożliwienia mieszkańcom zadawanie pytań i zapoznania się z sytuacją 
takich osób.  
 
Pan Marcin Janicki Prezes Spółki GKS GieKsa Katowice wyjaśnił, że w chwili obecnej spółka 
ma większościowy udział miasta Katowice ( ponad 80 %). Wynika to z decyzji ówczesnych 
Rad Miasta Katowice. Jest to sportowa wizytówka miasta. W 2011 roku została określona 
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strategia rozwoju sportu miasta Katowice, gdzie GKS GieKsa Katowice została wskazana jako 
najbardziej rozpoznawalna marka. Budowa innej marki sportowej byłaby procesem 
długotrwałym i bardzo kosztownym, stąd decyzja władz miasta o postawieniu na tę spółkę  
i w ramach „parasola wizerunkowego” rozwijania sfery sportowej. Wartość medialną klub 
także stara się miastu dostarczać. Ze względu na ograniczenia budżetowe nie chcielibyśmy 
zlecać zewnętrznych badań. W 2015 roku zlecone zostały badania społeczne, na temat tego  
czym dla mieszkańców jest GKS GieKSa Katowice, jak odnoszą się oni do finansowania oraz 
do budowy stadionu, czyli wielofunkcyjnego obiektu sportowego. 65% mieszkańców Katowic 
opowiedziało się za wspieraniem Spółki, niemal 50% było za budową nowego obiektu.  
W kolejnych badaniach, odsetek poparcia wzrósł do 71% dla wspierania finansowego oraz do 
56% dla budowy stadionu. Analogiczne badania planuje się przeprowadzać w cyklach 
trzyletnich. Spółka ma z założenia służyć mieszkańcom. Klub realizuje obszar ścisłej 
współpracy z podmiotami z  przestrzeni społeczno-charytatywnej. W ciągu trzech lat zebrano 
na ten cel ponad  320 tys. zł. na podmioty takie jak: Hospicjum Cordis, Dom  Aniołów 
Stróżów, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Spółka współpracuje także z innymi 
klubami, m.in. z Klubem „Rozwój Katowice”. Jeden z wychowanków tego Klubu trafił do GKS 
GieKSa Katowice. Co do kwestii podnoszenia kapitału, to Prezes wyjaśnił, że Spółka jest 
obecnie finansowana z trzech źródeł: dotacji miejskiej w ramach sportu kwalifikowanego 
oraz sportu dzieci i młodzieży, podnoszenia kapitału oraz środków komercyjnych. Jeżeli 
mowa o środkach komercyjnych, to Klub jest jednym z liderów na Śląsku w zakresie 
pozyskiwania takowych środków. Jest pewna specyfika sportu, ogólnokrajowa, w wyniku 
której samorządy aktywnie uczestniczą w procesie właścicielskim. Co do wysokości kwoty 
dofinansowywania, to 55 %  zaproponowanej kwoty powiązana jest z kosztami bieżącymi, 30 
% z procesem konsolidacji ( rozliczeniami wewnętrznymi pomiędzy spółką matką, a spółką 
córką). Są to spółki: GKS GieKSa Katowice S.A. i spółka zależna, w której mamy 100 % 
udziałów, czyli Spółka KH GKS Katowice S.A., 12 %  to wsparcie fundacji „Sportowe Katowice” 
związane z rozwojem struktur fundacji wielosekcyjnej.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały. 
 
Radny Tomasza Szpyrka zaproponował wszystkim nowym Radnym zapoznanie się 
dokumentem jakim jest  strategia rozwoju sportu, w szczególności z funkcjonowaniem GKS 
GieKSa Katowice. W sprawie Szopienic, to „nie chcecie tam Państwo siatkarzy GKS Katowice, 
nie chcecie noclegowni. Mogę tylko współczuć, że biedna jest przez Was ta dzielnica”.  Radny 
zachęcił do głosowania „za” projektem uchwały.  Złożył wniosek formalny o zakończenie 
dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek  
o zakończenie dyskusji.  
Wniosek uzyskał akceptację w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 11 głosów sprzeciwu i 2 
głosy „wstrzymujące się”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Radny Jarosław Makowski zawnioskował o ogłoszenie przerwy.  
Od godziny 13.30 do 13.45 trwała przerwa w obradach.  

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2026,%20Data%2024.01.2019%2013.27.23.pdf
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< c.d. punktu 26 zapis AV> 
 
Przewodniczący Maciej Biskupski wyraził zgodę na wysłuchanie Radnych, którzy zgłosili się 
do dyskusji jeszcze przed ogłoszeniem przerwy w obradach. 
 
Radny Patryk Białas zadał pytania do projektu uchwały: 1 ) ile miasto obejmuje akcji, jaka 
jest cena nominalna tych akcji, na jakiej podstawie dokonano wyceny akcji, do kiedy jest 
planowane wniesienie kapitału, 2) kiedy i w jakiej treści wpłynął wniosek Zarządu Grupy 
Kapitałowej GKS GieKSa S.A. do właściciela o podniesienie kapitału zakładowego  i jakie było 
uzasadnienie oraz jaki był biznes plan dla tego przedsięwzięcia, 3) Radny złożył wniosek  
o przeprowadzenie  bieżącego  sprawozdania finansowego w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa 
S.A.  
 
Pan Marcin Janicki Prezes Spółki GKS GieKsa Katowice wyjaśnił, że tak, jak w przypadku 
wszystkich spółek giełdowych, wszystkie sprawozdania finansowe są dostępne publicznie. 
Data wpływu pisma, to prawdopodobnie początek stycznia. Każda akcja jest wyceniana po  
1 zł. Jest to 9 mln 800 akcji. Dotąd nie był praktykowany żaden biznes plan. 
 
Radny Patryk Białas  zauważył, że przed „wejściami kapitałowymi” należy przygotować 
biznes plan. Na jego podstawie inwestorzy podejmują decyzję inwestycyjną. Takie są praktyki 
w komitetach inwestycyjnych i w tym przypadku powinno być to zawarte w uzasadnieniu.  
 
Radny Łukasz Borkowski podziękował Przewodniczącemu Rady za gest dobrej woli  
i możliwość dokończenia dyskusji. Zauważył, że z wystąpienia Prezesa Klubu nie 
dowiedzieliśmy się w jaki sposób te pieniądze mają zostać spożytkowane, a chodzi tu  
o kwotę prawie 10 mln zł.  Środki te budzą spore emocje wśród mieszkańców. Radny uważa, 
że projekt uchwały powinien był być opiniowany także na Komisji Kultury, Promocji i Sportu, 
gdyż jest to komisja merytoryczna do spraw sportowych. Skoro dopiero miesiąc temu 
przyjmowaliśmy budżet miasta, to dlaczego już w styczniu, na tak dużą kwotę ten budżet 
mamy zmieniać. Radny stwierdził, że w obliczu tak małej ilości informacji nie jesteśmy  
w stanie rzetelnie i z czystym sumieniem głosować nad takimi poprawkami. Poprosił  
o merytoryczną dyskusję oraz dostęp do pełnej wiedzy, tak aby móc podjąć właściwą 
decyzję. Radny poprosił o więcej informacji na co konkretnie te pieniądze mają zostać 
przeznaczone. 
 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że my nie dyskutujemy obecnie nad wnioskiem 
dotyczącym wsparcia finansowego GKS w zakresie dotacji, bo takowy byłby właściwy do 
rozpatrzenia przez Komisję Kultury, Promocji i Sportu, tylko nad wnioskiem dotyczącym 
podniesienia kapitału, a taki projekt kierowany jest na Komisję Budżetu Miasta. To, że 
podniesienie kapitału trafia do spółki miasta o charakterze sportowym nie ma w tym 
przypadku znaczenia. Co do celu przeznaczenia planowanej kwoty, to odpowiedzi udzielił już 
Pan Prezes.  
 
Radny Tomasz Maśnica w innym temacie, stwierdził, że cieszy go, iż hala sportowa przy ul. 
Mikołowskiej stoi. Zapytał jednak na co zwiększamy wydatki w kwocie 300 tys. zł.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110174/Punkt%2028%20sesji.asx
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Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że na pełne wyposażenie tego nowego obiektu.  
 
Radna Barbara Wnęk zauważyła, że każdy z nas od GKS-u oczekuje sukcesów sportowych. 
Jest sekcja, w której nie widzimy tych sukcesów. Czy środki uzależnione są od efektywności 
gry, wyników sportowych, gdyż wszystkim by na tym zależało. Mamy klub wielosekcyjny: 
hokej, piłkę, siatkę, szachy. Radna zapytała na czym będzie polegała zmiana struktury 
organizacyjnej, ile osób będzie liczył zarząd, czy każda z sekcji będzie miała swojego 
reprezentanta w tym zarządzie, jak to będzie wyglądało w strukturze organizacyjnej samej 
firmy, czy będzie wydzielona komórka odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych, partnerów, sponsorów, rozwój biznes klubu. 
 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że patrząc na wielosekcyjną GieKSę sukcesów 
nie brakuje, w tym wicemistrzostwo Polski hokeja na lodzie, sukcesy i awanse drużyny 
siatkarskiej, mistrzostwo Polski drużyny szachowej. Sukcesów brakuje zatem tylko w jednej 
sekcji - piłkarskiej. Co do zmian w zarządzie, to konsolidacja będzie polegała m.in. na 
wchłonięciu dotychczasowej spółki hokejowej. Liczba członków zarządu się zmniejszy. 
Struktura organizacyjna umożliwi funkcjonowanie dyrektorów poszczególnych sekcji 
sportowych. Funkcjonuje już komórka organizacyjna, która jest odpowiedzialna za 
pozyskiwanie partnerów, sponsorów. Jest to klub biznesu, który funkcjonuje przy GKS GieKSa 
Katowice. Ta część klubu funkcjonuje bardzo dobrze.  
 
Radna Barbara Wnęk skomentowała, że docenia sukcesy odnoszących sukcesy sekcji GKS 
Katowice, z pominięciem piłki nożnej. 
 
Radny Dawid Durał  zapytał, w kontekście obejmowania każdorazowo akcji w kwocie 1 zł, 
jaka jest wartość tych akcji w dniu dzisiejszym.  
 
Pan Marcin Janicki Prezes Spółki GKS GieKsa Katowice wyjaśnił, że akcje w dniu dzisiejszym 
są warte około  36, 38  groszy. Dodał, że nie miał jeszcze podglądu do dzisiejszych notowań.  
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 11 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IV/62/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-76/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
76/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109977&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2027,%20Data%2024.01.2019%2014.02.33.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110175/Punkt%2029%20sesji.asx
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Radny Jarosław Makowski chciał zadać pytanie, ale wycofał je, gdyż dotyczy ono kolejnego 
punktu porządku obrad sesji.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IV/63/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego 
Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
79/19. 
 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały.  
 
Radny Jarosław Makowski zapytał czy w wyniku likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 9  nikt 
nie straci pracy, zarówno z grona pedagogicznego, jak i pozostałych pracowników, w ramach 
tego samego etatu i w tym samym wymiarze godzinowym. 
 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun potwierdził, że tak będzie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr IV/64/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim 
muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-62/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
62/19. 
 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pani Joanna Machura Peryt Naczelnik Wydziału Prawnego przedstawiła  projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr IV/65/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109978&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2028,%20Data%2024.01.2019%2014.03.51.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110176/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109979&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2029,%20Data%2024.01.2019%2014.09.21.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110177/Punkt%2031%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109980&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2030,%20Data%2024.01.2019%2014.14.15.pdf
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Punkt 28 Rozpatrzenie skarg 
 
a) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-70/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
70/19. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Damian Stępień Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 11 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IV/66/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
b) na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach (DS-71/19). <zapis 
AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
71/19 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Damian Stępień Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/67/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 29 Interpelacje radnych i zapytania radnych. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady ponownie przypomniał, że znowelizowaną ustawą o samorządzie 
gminnym (art. 24 ust. 6) interpelacje i zapytania wnosi się jedynie na piśmie a nie ustnie.  
 
W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 
1/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
1.1.gospodarki niskoemisyjnej w Katowicach, 
1.2. finansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Katowice. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110178/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109991&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2031,%20Data%2024.01.2019%2014.16.03.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110179/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110179/Punkt%2033%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=109992&menu=660
http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%204,%20Glosowanie%2032,%20Data%2024.01.2019%2014.18.22.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110180/Punkt%2034%20sesji.asx
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2/ Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie powstrzymania dzikiego parkowania w 
centrum Katowic. 
3/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie dofinansowania realizowanego projektu 
"Bezchmurnie" dla szkół podstawowych w Katowicach. 
4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
4.1. przyznania 1-pokojowego lokalu mieszkalnego Pani A_Z, 
4.2. braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą postawienia na osiedlu Witosa ekranów 
akustycznych. 
5/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie: 
5.1. planowanych ciągów pieszych 2KP i 4KP oraz ciągu pieszo jezdnego 8KX, 
5.2. przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego, 
5.3. własności fragmentu ulicy Powstańców, 
5.4. oświetlenia na ulicy Kruczej, 
5.5. linii kolejowej 142 i ulicy Jankego. 
6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
6.1. remontu nawierzchni jezdni ulicy Bronisławy 27, 27a, 27b, 
6.2. poprawy bezpieczeństwa w rejonie przystanku Ligota Akademiki,  
6.3. utwardzenia przystanku Ligota Akademiki, 
6.4. doświetlenia przystanku autobusowego Ligota Poleska 2 (przy ul. Piotrowickiej), 
6.5. reorganizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu Piotrowicka/Szurmana/Wyjazd  
z parkingu Netto,  
6.6. remontu ulicy Szczygłów na odcinku Drozdów/Cietrzewi, 
6.7. reorganizacji ruchu drogowego w rejonie ulicy Hetmańskiej i Wyjazdu  
z  Eurocentrum/Lidl. 
7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie udzielenia wszelkiej prawem dostępnej pomocy 
mieszkance naszego miasta p. B.S. 
8/ Radnego Dawida Durała w sprawie projektu planu miejscowego obszaru położonego  
w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach. 
9/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
9.1. modernizacji lub remontu traktu pieszego w rejonie ul. Obroki, 
9.2. uprzątnięcia terenu wzdłuż ul. Pukowca, 
9.3. utworzenia i włączenia do obsługi przez linię nr 900 dwóch nowych przystanków. 
10/ Radnego Andrzeja Warmuza w sprawie utworzenia sygnalizacji świetlnej przy 
przejściach dla pieszych na ulicy Kijowskiej i ulicy Kruczej. 
11/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie zorganizowania przez miasto Katowice 
programu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki”. 
12/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie koszy na psie odchody i tablic informujących  
o konieczności sprzątania. 
13/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie wskazania terminu budowy ekranu akustycznego 
wzdłuż ulicy Kolistej i Mysłowickiej w Giszowcu, ze względu na ponadnormatywny poziom 
hałasu od autostrady A4. 
14/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
14.1. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na os. 
Witosa, 
14.2. opracowania planu rozwoju zieleni dla miasta Katowice. 
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15/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie zakazu parkowania pojazdów na jezdni na ulicy 
Nadgórników. 
16/ Radnego Dawida Durała w sprawie ul. Wróbli/Kawek w Katowicach. 
17/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie powołania w Urzędzie Miasta stróża 
dostępności, a więc osoby, która dbałaby o dostępność przestrzeni miejskiej dla osób  
z niepełnosprawnościami. 
18/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
18.1. zamontowania na jezdni przy ul. Narutowicza 9a progów zwalniających, 
18.2. rozwiązania problemu obecności dzików w rejonie ul. Ligockiej 61-65 oraz Dziewięciu  
z Wujka w Katowicach, 
18.3. przyznania lokalu mieszkalnego Panu M C., 
18.4. kompleksowej modernizacji schodów na skarpie prowadzących z bloku przy ul. Gallusa 
14 do bloku przy ul. Wincentego Pola 29 w Katowicach, 
18.5. zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez rodzinę Pana S O na większy, 
18.6. umożliwienia zakupu Panu L F lokalu mieszkalnego przy ul. Koszarowej w Katowicach 
lub innego podobnego w tej samej lokalizacji, 
18.7. wycięcia suchego drzewa przy ul. Ligockiej 5 w Katowicach, 
18.8. wymiany przewodu wodociągowego do budynku przy ul. Ścianowej w Katowicach. 
19/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 
19.1. niebezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Katowicach, 
19.2. ekranów akustycznych w rejonie bloku przy ul. Pogodnej 8 od strony drogi ekspresowej 
S86, 
19.3. wykonania nawierzchni asfaltowej wzdłuż garaży na osiedlu Przedwiośnie, 
19.4. remontu budynku przy ul. Wiosny Ludów 24 w Szopienicach. 
20/ Radnego Patryka Białasa i Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 
20.1. kontroli spalania odpadów lub niedozwolonych paliw w warsztatach samochodowych u 
zbiegu ulic Owocowa/Jesionowa w Katowicach, 
20.2. kontroli spalania odpadów lub niedozwolonych paliw w paleniskach domowych przy 
ulicach: Urbana, Norblina i Kokota w Katowicach. 
21/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie dofinansowania ze środków budżetu miasta 
Katowice zakupu nowego samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczestników 
warsztatu Terapii Zajęciowej. 
22/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: 
22.1. instalacji zadaszenia – wiaty oraz miejsc do siedzenia na przystanku autobusowym 
„Ochojec Wapienna”, 
22.2. zwiększenia taboru tramwaju numer 14 w godzinach szczytu. 
23/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
23.1. wydania zgody na awaryjną wymianę witryny okiennej w Barze mlecznym „Europa” w 
Katowicach, 
23.2. skierowania do zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobów miasta Katowice/TBS 
Katowice na rzecz nauczycielki zatrudnionej w katowickiej jednostce oświatowej. P. A. G. 
23.3. skierowania do pracy dla kolejnego młodego mieszkańca naszego miasta p. B. M. 
24/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie naprawienia drogi dojazdowej do posesji 
mieszkańców ulicy Leszczy. 
24/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie: 
24.1. lekcji wychowawczych poświęconych mowie nienawiści, 
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24.2. ogłoszenia roku 2019 Rokiem Kazimierza Kutza w Katowicach. 
25/ radnego Patryka Białasa w sprawie: 
25.1. wycinki drzew przy ul. Gliwickiej 218, 220 i 222, 
25.2. montażu wiaty przystankowej na ul. Bolesława Chrobrego, 
25.3. postawienia ograniczenia wjazdu na chodnik przy ul. Tysiąclecia 37. 
26/ Radnego Patryka Białasa i Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie kontroli spalania 
odpadów lub niedozwolonych paliw w paleniskach domowych przy ul. Królowej Jadwigi  
w Katowicach. 
27/ Radnego Patryka Białasa, Radnego Jarosława Makowskiego i Radnej Patrycji Grolik  
w sprawie kontroli systemu ogrzewania w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
w Katowicach. 
28/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy domu dla samotnych matek 
wychowujących dzieci i kobiet w ciąży w Katowicach. 
29/ Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie rewitalizacji kwartału ulic: Pawła, Wodna, 
Górnicza w Śródmieściu Katowic. 
30/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie wsparcia wydarzenia, które odbędzie się w dniach 
18-22.02.2019r. (ferie zimowe) „Miasto Dzieci”. 
31/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie: 
31.1. przejścia dla pieszych na ulicy Bażantów, 
31.2. remontu nawierzchni ulicy Mariackiej, 
31.3. przejścia przez tory kolejowe przy peronie w dzielnicy Podlesie. 
 
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 
1/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie stacji rowerowych przy ośrodkach 
akademickich w mieście Katowice. 
2/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie utworzenia muralu poświęconego pamięci Jerzego 
Kukuczki. 
3/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie targowiska w Szopienicach. 
4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
4.1. montażu lustra drogowego na ulicy Kijowskiej przy Hadyny, 
4.2. remontu nawierzchni ulicy Rzeszótki, 
4.3. montażu lustra drogowego na ulicy Szurmana w Ligocie, 
4.4. montażu lustra drogowego na ulicy Bronisławy w Ligocie, 
4.5. montażu lustra drogowego na ulicy Kijowskiej, 
4.6. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Panewnickiej przy mostku 
nad Ślepiotką, 
4.7. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Panewnickiej przy ul. Kruczej. 
5/ Radny Dawid Durał w sprawie: 
5.1. elementów śląskiej godki w przestrzeni miejskiej oraz śląskiego dyktanda, 
5.2. oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do 
pacjentek z niepełnosprawnością. 
6/ Radny Dariusz Łyczko w sprawie przydziału lokalu socjalnego na rzecz Śląsko-Dąbrowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach. 
7/ Radny Piotr Pietrasz w sprawie dokończenia realizacji zadania realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego pt. „rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. 
Graniczna 49-49a-49b a Centrum medycznym „Graniczna” przy ul. Granicznej 45. 
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8/ Radny Józef Zawadzki  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
2019r., na remont budynku Szkoły podstawowej Nr 33 w Katowicach (Osiedle Witosa) 
 
Przewodniczący Rady odczytał także zapytania Radnych, które wpłynęły po ostatniej sesji 
Rady: 
1/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
1.1.ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Katowice – kontynuacja działań związanych 
z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III: 2019 rok, 
1.2. udziału miasta Katowice w rządowym programie Czyste Powietrze 
2/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
2.1. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Warmińskiej 16-20, 
2.2. budowy krytej pływalni w dzielnicy Ligota, 
2.3. kursowania linii 51, 912 i 13, 913. 
3/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
3.1. zabezpieczenia toru saneczkowego w Parku Kościuszki, 
3.2. rozgrywania meczy GKS Katowice w dzielnicy Szopienice. 
4/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie strategii Miasta Katowice podczas Szczytu 
Klimatycznego ONZ. 
5/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
5.1. aktualnych emisji CO2 w Katowicach, 
5.2. uruchomienia największego w Polsce systemu monitorującego stan powietrza w 
Katowicach. 
6/ Radnego Dawida Durała w sprawie przyczyn zwłoki z udzieleniem odpowiedzi na 
interpelacje. 
7/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie prac związanych z rozbudową Katowickiego 
Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA). 
8/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
8.1. symboli religijnych na sali sesyjnej, 
8.2. gabinetów ginekologicznych. 
9/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
9.1. zagospodarowania opuszczonych budynków miejskich w Załężu, 
9.2. lokali miejskich wyposażonych w odnawialne źródła energii, 
9.3. lokali miejskich niepodłączonych do sieci ciepłowniczej i ogrzewanych węglem. 
10/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 
10.1. zabudowań Szybu Poniatowski, 
10.2. terminu uchwalenia kodeksu reklamowego w Katowicach, 
10.3. środków finansowych przeznaczonych na artykuły sponsorowane oraz promocje w 
mediach, 
10.4. zamkniętego parkingu przy Szkole Podstawowej  nr 48. 
11/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
11.1. zespołu ds. zwierząt i cmentarza dla zwierząt, 
11.2. budynków użyteczności publicznej podległych miastu, a dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
11.3. butelek pet z napojami w UM Katowice, 
11.4. gazety miejskiej Nasze Katowice, 
11.5. Rad Jednostek Pomocniczych 
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11.6. placów zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
12/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
12.1. wycinki drzew przy ul. Tysiąclecia 84, 
12.2. wycinki drzew przy ul. Barlickiego 2. 
13/ Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie wpływu cen energii elektrycznej na wydatki 
miasta Katowice w roku 2019. 
 
W trakcie sesji złożono następujące zapytania: 
1/ Radny Tomasz Maśnica w sprawie: 
1.1. chodnika przy ulicy Kijowskiej, 
1.2. sali gimnastycznej przy basenie na Zadolu. 
2/ Radny Damian Stepień w sprawie lokalu przy ul. Katowickiej 3. 
3/ Radny Dawid Kamiński  w sprawie stanu prawnego wyciągu narciarskiego „Sopelek” oraz 
planów miasta Katowice dotyczących wspomnianego wyciągu. 
 
Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów: 

1. WSA w Gliwicach prawomocnym orzeczeniem z dnia 17 września 2018 r. stwierdził 
nieważność w części § 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/764/17 z dnia 30 
marca 2017 r. w przedmiocie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych 
przez miasto Katowice. Orzeczenie jest do wglądu w Biurze Rady Miasta. 
2.Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia z dnia 4 stycznia 2019 r. znak 
NPII.4131.1.696.2018 stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta Katowice   Nr 
II/18/18    z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego  
w Katowicach. 
3. Do Biura Rady Miasta wpłynęło do wiadomości PP Radnych „Sprawozdanie z realizacji w 
latach 2016-2017 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” 
oraz „Sprawozdanie syntetyczne za rok 2017 z realizacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 
2030”. Informacja została Państwu Radnym przekazana drogą elektroniczną i opublikowana 
na E-sesji. 
4. Pismem z dnia 17 stycznia 2019 r. Pan Krzysztof Śnioszek ( zezwolił w piśmie na 
udostępnianie swoich danych ) zapostulował powstrzymanie dalszej zabudowy Doliny Trzech 
Stawów i sąsiadującego z nią Osiedla Paderewskiego. Pismo zostało przekazane PP Radnym, 
a z uwagi na fakt, iż Prezydent Miasta Katowice prowadzi rejestr miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i wnioski o ich sporządzenie i zmianę, jak również 
prowadzi postępowania administracyjne, pismo zostało przekazane Panu Prezydentowi.  
5.Do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:  
- Nr 4200/IV/8/2019 w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu, 
przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Katowice, 
- Nr 4200/IV/9/2019 w sprawie pozytywniej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 
 
Punkt 31 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 
 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110181/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/110182/Punkt%2036%20sesji.asx
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Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął  obrady IV sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 14.35.   
 
 
Protokołowała:                                                              Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                         
                                                                                           Maciej Biskupski                       
 
 


