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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  IX  sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 27 czerwca  2019r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 18:15 
Numery podjętych uchwał: IX/169/19 do IX/203/19 
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 Wystąpienia mieszkańców zgłoszonych do debaty nad raportem o  stanie miasta.  
 
 
W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 27 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 
1/ Dawid Durał 
2/ Patrycja Grolik 
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Porządek obrad IX  sesji Rady Miasta Katowice  
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice. 
5. Zmiany w porządku obrad. 
5a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 
Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs (DS- 235/19). 
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 
międzysesyjnym. 
8. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Katowice za 2018r. 
a) Przedstawienie raportu ( DS-205/19). 
b) Debata nad raportem. 
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 
wotum zaufania(DS-206/19). 
9. Rozpatrzenie: 
a) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018rok (DS-142/19) wraz z 
informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 
rok (DS-144/19). 
b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku 
budżetowego 2018 (DS-146/19). 
c) sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 
lata 2018-2045 za 2018 rok ( DS-145/19). 
d) sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję 
organu tworzącego za 2018 rok (DS-143/19). 
e) sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta 
Katowice (DS-204/19). 
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta 
Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego (DS-163/19). 
10. Debata absolutoryjna. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań 
społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok (DS-171/19). 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-141/19). 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego miasta Katowice za 2018 rok (DS-202/19). 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-203/19). 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-207/19). 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 
Śródmieście (DS-211/19). 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 4 
Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-212/19). 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu 
inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-208/19). 
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów 
Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-209/19). 
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta 
Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o 
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w 
Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-210/19). 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. 
„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice 
bez barier” (DS-213/19). 
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2018 rok (DS-217/19). 
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I 
Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie 
ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach (DS-218/19). 
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta 
Katowice nazwy "Przy Dworcu" (DS-189/19). 
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Katowice (DS-172/19). 
26. Rozpatrzenie petycji: 
a) dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych (DS-214/19). 
b) dotyczącej przekazania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu 
miasta Katowice (DS-215/19). 
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Warszawskiej _/_ (DS-220/19). 
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii 
mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2018 rok (DS-221/19). 
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta 
Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących 
młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-222/19). 
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2019r.(DS-223/19). 
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-224/19). 
31a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
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położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w Katowicach (DS-225/19). 
31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy 
położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __(DS-226/19). 
31c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-227/19). 
31d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym budynkiem użytkowym 
pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu (DS-228/19). 
31e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 
lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem 
w użytkowania wieczyste udziałów w gruncie (DS-229/19). 
31f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ 
położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej _ w Katowicach (DS-230/19). 
31g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr _ położonego przy ul. Franciszkańskiej _ w Katowicach (DS-231/19). 
31h/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu 
Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (DS-216/19). 
31i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-
Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania (DS-232/19). 
31j/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani B____ Ł_________ (DS-233/19). 
31k/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach 
(DS-234/19). 
32. Interpelacje radnych i zapytania radnych. 
33. Komunikaty i wolne wnioski. 
34. Zamknięcie sesji. 
 
Punkt 1. Otwarcie sesji. / zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  otworzył obrady IX sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu. 
Przewodniczący Rady powitał Państwa Wiceprezydentów, Panią Skarbnik  
i Pana Sekretarza. 
Ponadto powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał również przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego, w osobie Pana Marka 
Wójcika Posła na Sejm RP, pracowników Urzędu Miasta Katowice i miejskich jednostek 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113104/Punkt%201%20sesji.asx
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organizacyjnych oraz przedstawicieli mediów, także obecnych Przewodniczących Zarządów 
Jednostek Pomocniczych, Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców 
Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz internautów.  
Serdecznie powitał Pana Tomasza  Ciepałę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji i Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach. 
Szczególnie gorąco powitał Panią Beatę Białowąs, która w poniedziałek została wybrana na 
Członka Zarządu Województwa Śląskiego. 
 
Prowadzący obrady przypomniał, że porządek obrad IX sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu został Państwu radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  
 
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:  
Borysa Pronobisa  i  Adama Skowrona.  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 23 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 
Panią Krystynę Siejną na funkcję jej Przewodniczącej. 
Zainteresowana wyraziła 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 
Przewodniczącą tej komisji w osobie Pani Radnej Krystyny Siejnej. 
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 20 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice. / zapis AV/ 
   
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z VIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 30 
maja 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 VIII sesji.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113105/Punkt%202%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%201,%20Data%2027.06.2019%2011.11.24.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113106/Punkt%203%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%202,%20Data%2027.06.2019%2011.12.08.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113107/Punkt%204%20sesji.asx
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Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 5.  Zmiany w porządku obrad.  / zapis AV/ 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do 
Statutu Miasta Katowice Przewodniczący Rady Miasta  zawnioskował o zmianę w  porządku 
obrad polegającą na dopisaniu punktu 5a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs (DS- 235/19) 
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 glosach „za”.  
 
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 31a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody 
na rozłożenie na raty wierzytelności  przysługujących Komunalnemu Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio 
 zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach  przy ul. 
Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu  mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w 
Katowicach (DS-225/19). 

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

2) dopisaniu punktu 31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio 
zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __.  (DS-
226/19). 

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

3) dopisaniu punktu 31c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze 
sprzedażą gruntu (DS-227/19). 

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

4) dopisaniu punktu 31d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 
najemcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
oraz innym budynkiem użytkowym pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze 
sprzedażą gruntu. (DS-228/19). 

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

5) dopisaniu punktu 31e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom 
lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 
w gruncie. (DS-229/19). 

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

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%203,%20Data%2027.06.2019%2011.13.27.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113108/Punkt%205%20sesji.asx
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6) dopisaniu punktu 31f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej -- w 
Katowicach. (DS-230/19). 

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

7) dopisaniu punktu 31g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr - położonego w budynku przy ul. Franciszkańskiej -- 
w Katowicach. (DS-231/19). 

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

8) dopisaniu punktu 31h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w 
ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 
,,Prymus” (DS- 216/19). 

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

9) dopisaniu punktu 31i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 
Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-
232/19). 

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

10) dopisaniu punktu 31j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 
odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani 
BŁ (DS-233/19). 

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

11) dopisaniu punktu 31k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach (DS- 234/19). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
 
( Protokół z imiennego głosowania wszystkich zmian). 
 
Punkt 5a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady 
Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs (DS- 235/19)./ zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
235/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Zgodnie z przepisem art. 383 § 3 Kodeksu wyborczego na dzisiejszą sesję została zaproszona 
Pani Beata Białowąs. 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%204-15,%20Data%2027.06.2019%2011.17.48.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113109/Punkt%206%20sesji.asx


 

 

 

 

 

8 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 glosach „za”. 

/Uchwała nr IX/169/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Przewodniczący Rady wraz z Panem Prezydentem złożyli Pani Beacie Białowąs 
podziękowania oraz wręczyli kwiaty.  
 
Pani Beata Białowąs serdecznie podziękowała za współpracę, podkreśliła, że Katowice to 
zawsze będzie Jej miasto i nadal będzie dla niego pracować, tylko na innym polu.  
 
Punkt 6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  
w okresie międzysesyjnym.  / zapis AV/ 
 
Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa  przedstawił informację o swoich działaniach w okresie 
od w okresie od    28   maja  do  24   czerwca   2019 r. 

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 
 
Pan Radny Patryk Białas odniósł się do wspomnianej w informacji zmiany regulaminu 
Zespołu ds. czystego powietrza. Na czym ta zmiana polega?.  
Pan Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że do tego Zespołu wydelegowano kolejną osobę  
z ramienia „Koalicji Obywatelskiej”.  
Pan Radny Patryk Białas na poprzedniej sesji zostaliśmy poinformowani, że przedstawiciel 
wskazany przez Klub „Koalicji Obywatelskiej” został już powołany. Która informacja jest 
zatem prawdziwa?.  
Pan Prezydent Marcin Krupa ostatnio została wyrażona zgoda na uczestnictwo we 
wspomnianym gremium przez Pana Profesora, natomiast obecnie dokonano formalnych 
czynności związanych z zatwierdzeniem tego faktu w stosownym Zarządzeniu  Prezydenta 
Miasta. 
Pan Radny Patryk Białas zauważył, że na poprzedniej sesji zadał trzy pytania: 
1/ jaki jest etap prac związanych z przygotowaniami nad dokumentacją projektową,  
w wykonaniu aplikacji miasta Katowice w związku z ubieganiem się o tytuł „Zielonej Stolicy 
Europy  2022”, 
2/  jak wygląda harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli na Osiedlu Tysiąclecia; 
3/  do 27 maja br. trwał nabór wniosków  gmin województwa śląskiego na dotacje związane  
z likwidacją niskiej emisji, do działań w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  
i Środowisko”. Zapytał czy Prezydent złożył wniosek na dofinansowanie i jaki był zakres tego 
wniosku. 
Dotychczas nie uzyskał na nie odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady zobowiązał Pana Naczelnika Biura Rady Miasta do wyjaśnienia sprawy.  
 
Punkt 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 
międzysesyjnym.  / zapis AV/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112909&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2016,%20Data%2027.06.2019%2011.25.25.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113110/Punkt%207%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=112750
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113111/Punkt%208%20sesji.asx
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Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym Rada Miasta Katowice 
pracowała zgodnie z ustalonym harmonogramem odbywając wszystkie zaplanowane 
posiedzenia komisji stałych. 
W okresie międzysesyjnym Przewodniczący Rady uczestniczył w następujących 
wydarzeniach: 
3 i 4 czerwca  wspólnie z Panem Prezydentem Marcinem Krupą w Gdańsku  
w uroczystościach z okazji 30-lecia częściowo wolnych wyborów oraz Debacie Samorządowej 
z udziałem samorządowców z całej Polski.  
5 czerwca w delegacji Rady Miasta do Ostrawy z okazji Dni Polsko-czeskich.  
8 i 9 czerwca w Festynach dzielnicowych na Wełnowcu i Józefowcu, w Koszutce i Dąbrówce 
Małej.  
12 czerwca w posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
14 czerwca w uroczystości z okazji 40-lecia Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi.  
16 czerwca w imieniu Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w benefisie 40-lecia pracy w 
Teatrze Śląskim Pani Krystyny Szaraniec, wieloletniej Dyrektor Teatru.  
18 czerwca w debacie poświęconej staraniom Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Zieleni. 
19 czerwca w wydarzeniu z okazji nocy świętojańskiej organizowanym przez MDK Koszutka. 
26 czerwca na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego wraz z Panem 
Wiceprezydentem Mariuszem Skibą oraz kilkoma radnymi Rady Miasta w okrągłym stole na 
temat przyszłości Parku Śląskiego, a tego samego dnia, po południu, w posiedzeniu RJP nr 15 
w Szopienicach-Burowcu. 
 
Punkt 8 Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Katowice za 2018r./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym po raz pierwszy w historii Rady Miasta Katowice odbędzie się  debata nad 
raportem o stanie gminny.  Zgodnie z art. 28 a ust 2 tej ustawy, przedstawiony raport 
obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Katowic w roku 2018, w szczególności zaś 
realizację polityk, programów i strategii. 
 
 a) Przedstawienie raportu ( DS-205/19). 
Radni otrzymali raport w ustawowym terminie, tj. w dniu 31 maja 2019 r. jako druk sesyjny 
DS-205/19. 
Z raportem zapoznały się branżowe komisje stałe Rady Miasta Katowice i zaopiniowały go 
pozytywnie. 
 
Pan Prezydent Marcin Krupa przedstawił najważniejsze założenia raportu.  
 
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie raportu i stwierdził, że pomimo, iż  
w latach poprzednich Rada Miasta opiniowała poszczególne raporty i strategie, a raport  
o stanie miasta, każdorazowo był sporządzany przed przyjęciem Strategii Rozwoju Miasta, po 
raz pierwszy będziemy oceniać raport w tak kompleksowy sposób. Co ważne, znowelizowane 
przepisy ustawy przewidują udział mieszkańców w debacie nad raportem, z czego 11 
mieszkańców naszego miasta postanowiło skorzystać.  
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113112/Punkt%209%20sesji.asx
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Przedstawiony przez Pana Prezydenta raport zawiera informacje o aktualnej, dobrej  
i stabilnej sytuacji finansowej miasta Katowice. Cały raport oparty jest na strategicznym 
dokumencie dla naszego miasta czyli „Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2033”. Ponadto  
w raporcie zamieszczono informacje na tematy realizacji budżetu obywatelskiego. Nie 
pominięto w raporcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta. 
Tak jak powiedział Pan Prezydent, najmocniej powinny wybrzmieć jednak dwa główne 
wyzwania, jakie stoją przed naszym miastem tj. walka z niską emisją, a także próba 
przeciwstawienia się negatywnym trendom demograficznym. 
Prowadzący obrady wyraził przekonanie, że debata którą za chwilę się rozpocznie będzie 
ważnym elementem w realizacji strategii miasta Katowice na kolejne lata. 
 
b) Debata nad raportem. 
 
Zanim przystąpiono do  debaty, Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski  zaproponował 
kolejność wystąpień. Przypomniał  i podkreślił, że okazja do debaty nad raportem była  już 
podczas posiedzeń branżowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.  
 
Wzorem rozwiązań przyjętych do tej pory w Katowicach podczas sesji absolutoryjnych  
i budżetowych, z szefami klubów podczas Komisji Organizacyjnej ustalono, iż w pierwszej 
kolejności w debacie zabiorą głos przedstawiciele Klubów Radnych.  Mając również na 
względzie fakt, że do debaty nad raportem o stanie miasta zgłosili się mieszkańcy 
zaproponował, aby po wystąpieniach przedstawicieli klubów radnych na mównicę zaprosić 
mieszkańców, którzy zgodnie z wymogami ustawowymi złożyli stosowne wnioski o zabranie 
głosu na dzisiejszej sesji. Poinformował, że 11 mieszkańców złożyło wnioski o zabranie głosu. 
Wzorem rozwiązań statutowych zaproponował, aby każdy z mieszkańców otrzymał nie 
więcej niż 5 minut na zabranie głosu w debacie. Nie zgłoszono głosu sprzeciwu w tym 
zakresie. 
 
Pan Radny Damian Stępień Wiceprzewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe  
i Marcin Krupa” przedstawił opinię do raportu ( wypowiedź w załączeniu). 
 
Pan Radny Jarosław Makowski Przewodniczący Klubu „Koalicji Obywatelskiej”  
przedstawił opinię do raportu ( wypowiedź w załączeniu). 
 
Pan Radny Piotr Pietrasz Przewodniczący Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” stwierdził, że 
można mieć różne, subiektywne oceny raportu. Pan Prezydent dba o sprawy społeczne. 
Wyrazem tego była np. w ubiegłym roku sprawa naprawienia „bezduszności i błędów 
liberalnych rządów III RP” w wyniku której „sprzedano mieszkańców” z dawnych mieszkań 
zakładowych przy ul. Szczecińskiej. Obecnie mogą oni mieszkać w godnych warunkach. 
Ludzie ci, spędzili całe życie w naszym mieście, płacili tutaj podatki i nie przyjechali tutaj tylko 
na festiwal, koncert, czy jednorazowe wydarzenie. Ten fakt bardzo cieszy. Katowice 
posiadają także odpowiednią ilość miejsc w żłobkach, choć nie są one równomiernie 
rozłożone.  Jeżeli chodzi o demografię, to są dzielnice, w których ten wskaźnik rośnie.  Poza 
południem miasta, jest to np. Osiedle Paderewskiego. Są często takie sytuacje, że mieszkańcy 
się po prostu nie meldują. W mieście funkcjonuje, utworzone jako pierwsze w Polsce, 
Miejskie Centrum Energii.  Miasto jest  w dobrym stanie. Pan Radny podsumował,  że Klub 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112821/Opinia%20Klubu%20Forum%20Samorz%C4%85dowe%20i%20Marcin%20Krupa%20na%20temat%20raportu%20o%20stanie%20miasta.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112782/Opinia%20Klubu%20Koalicji%20Obywatelskiej%20do%20raportu%20o%20stanie%20miasta.pdf
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„Prawa i Sprawiedliwości” ocenia raport pozytywnie i będzie głosował ze wotum zaufania dla 
Pana Prezydenta.   
 
Przed rozpoczęciem wystąpień mieszkańców, Przewodniczący Rady ponownie 
poinformował, że w związku z rozporządzeniem RODO Państwa dane dotyczące utrwalania 
wizerunku, imienia i nazwiska 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.  
 
Przemówienia mieszkańców Katowic w debacie na temat raportu o stanie miasta: 
 

1)Pani  Olga  Kostrzewska – Cichoń  
Przemówienie Pani Olgi Kostrzewskiej – na piśmie w załączeniu ( zał. nr 1). 
 

2)Pani Maria Danielska  
Przemówienie Pani Marii Danielskiej – na piśmie w załączeniu ( zał. nr 2).  
 

3)Pani Agnieszka Wojdowska  
Przemówienie Pani Agnieszki Wojdowskiej  – na piśmie w załączeniu ( zał. nr 3).  
 

4)Pani Barbara Lewicka  
Pani Barbara Lewicka odniosła się do samego raportu. Zauważyła, że ma on 65 stron, z czego 
¼ to spis uchwał Rady Miasta w ujęciu chronologicznym.  
W innych miastach, uchwały są w załącznikach lub pogrupowane tematycznie. Pani 
porównała objętość raportów z miastami takimi jak Kraków, Łódź, Częstochowa,  gdzie takie 
opracowania  liczą ponad 200 stron. „Czy nie mamy się czym pochwalić”. Co do układu 
raportu, Pani stwierdziła, że jest on nieczytelny. W innych miastach są tematy, do każdego 
jest wstęp, tabele, objaśnienia, wykresy, a u nas jest tylko parę tabelek, często chaotycznych  
i wyrywkowych. Np. wskaźnik nr 1 to liczba uczestników imprez organizowanych przez 
miejskie instytucje, wskaźnik nr 2 to poziom redukcji HZT w oczyszczalni Panewniki, potem w 
pozycji 14 znowu jest ilość imprez organizowanych przez instytucje miejskie, a na koniec 
liczba „polubień” na profilu „Katowice”. „To, pewnie najważniejsze”. W innych miastach 
takiego wskaźnika nie ma. „Jest to chaos”. Ponadto podane informacje, według Pani, są 
szczątkowe. W Gdańsku np. informacja o stanie powietrza zawiera sześć wskaźników:  PM10, 
PM2,5, SO2, benzopireny …  Jest to podane z podziałem na dzielnice i ilość dni przekroczeń. 
U nas jest tylko jeden wskaźnik – PM10. Informacje porównawcze, według Pani są nieścisłe. 
Np. mamy wskaźnik zdawalności matur w Katowicach na poziomie 79,7%. Porównujemy się z 
województwem śląskim, gdzie zdawalność jest na poziomie 79,6%. „Super, jesteśmy lepsi o 
0,1 %”. Inne miasta porównują się ze wskaźnikiem zdawalności w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców, a w tych miastach wskaźnik zdawalności jest na poziomie ponad 83 %. „To jacy 
w końcu jesteśmy?”. Pani nawiązała jeszcze do naszego biura w Dolinie Krzemowej. „Raport 
chwali się każdym działaniem, nawet Dniem Sąsiada na ul. Wojciecha, czy na Kolistej. 
Tymczasem o działaniach biura ani jednego zdania. Czy to biuro istnieje, jakie były efekty 
jego pracy, jakie koszty utrzymania, a także koszty wyjazdów”. Pani poprosiła o precyzyjną 
informację na temat ilości wyjazdów, składów delegacji, tzn. osób, których koszty wyjazdu 
oraz pobytu pokrywało miasto. Nie chodzi o żadne nazwiska, tylko o pełnione funkcje i 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112751/Pani%20Olga%20Kostrzewska-Cicho%C5%84.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112751/Pani%20Maria%20Danielska.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112751/Pani%20Agnieszka%20Wojdowska.pdf
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kwalifikacje. Jeżeli to ma dotyczyć wdrażania nowoczesnych technologii, to czy to byli 
fachowcy i jakie były kwestie choćby znajomości języka. Pani nie zgadza się na słuchanie 
plotek, że Pan Prezydent „ma biuro podróży w Palo Alto”. Poprosiła o rzetelną informację na 
ten temat.  
 

5)Pani Grażyna Szczurkowska  
Przemówienie Pani Grażyny Szczurkowskiej   – na piśmie w załączeniu ( zał. nr 4).  
 

6)Pan Bartłomiej Nawrocki  
 Przemówienie Pana Bartłomieja Nawrockiego   – na piśmie w załączeniu ( zał. nr 5).  
 

7)Pani Krystyna Olejniczak  
 Pani Krystyna Olejniczak stwierdziła, że w Katowicach źle jest prowadzony proces 
zagospodarowania przestrzennego i zabudowy miasta oraz zła jest  polityka miasta wobec 
deweloperów. Problemem jest przesadne dopuszczenie do działań inwestorów bez 
konkretnych i zdecydowanie określonych ram. Tymczasem przestrzeń publiczna powinna być 
określona z uwzględnieniem przede wszystkim mieszkańców i środowiska, ze szczególnym  
uwzględnieniem terenów zielonych, a nie zabetonowania jej budynkami i drogami.  
Przykładem tego może być Osiedle Tysiąclecia, które w pewien sposób stanowi taki przykład, 
w którym zaplanowano je jako całość. Jest to przestrzeń zapewniająca warunki do 
mieszkania, zakupów oraz ogólnie warunki do życia. Plan osiedla, choć powstał wiele lat 
temu, to do dzisiaj jest aktualny, może poza ilością miejsc parkingowych, ale to jest bolączka 
wszystkich miast, nie tylko w Polsce. Poprzez uchwalenie w ostatnich latach planów 
zagospodarowania, przestrzeń osiedla jest, paradoksalnie, niszczona przez niekontrolowaną i 
zaborczą zabudowę prowadzoną przez kolejnych deweloperów. Aktualne plany nie 
uwzględniają tak ważnych aspektów, jak zieleń, połączenia istniejących dróg oraz ciągów 
pieszo - rowerowych. Deweloperzy nigdy nie patrzą szerzej na przestrzeń i miejsca, w 
których planują zabudowę. W pierwszej kolejności patrzą oni, jak  „wcisnąć jak najwięcej 
budynków i jak zarobić jak najwięcej pieniędzy”. Zupełnie pomijają to, co jest dookoła. Tutaj 
jest rola miasta i jego mieszkańców. Plany muszą dać inwestorowi narzędzia, ale także 
narzucać pewne rozwiązania, które zmuszą do zabudowy spójnej i takiej, w której 
mieszkańcy chcą żyć. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego zostały 
uchwalone pomimo licznych, konkretnych i rzeczowych wniosków mieszkańców, w tym 
licznych wniosków pierwotnych architektów osiedla.  Wszystkie, w zasadzie, zostały 
odrzucone, w myśl interesów przyszłych deweloperów. Wygląda na to, że rolą urzędników 
było robienie wszystkiego pod deweloperów, a nie mieszkańców. Miasto powinno stać po 
jednej stronie z mieszkańcami, a nie z deweloperami. Powinno zadbać o to, aby deweloper 
był zobowiązany, w pierwszej kolejności, uwzględnić otoczenie, gdyż później wychodzi z tego 
„zlepek radosnej twórczości” deweloperów, a nie spójnie zaplanowane miasto. W centralnej 
części naszego osiedla znajduje się niezagospodarowana działka, na której planowana jest 
inwestycja firmy EPIONE, tj. dziewięć budynków, w większości 16 piętrowych, co stanowi 3,5 
tys. mieszkańców i około 1,5 tys. samochodów oraz miejsc garażowych na niespełna 4 
hektarach. Jest to po prostu „przyłączenie małego miasta” na tak małym terenie. Takie 
zagęszczenie budynków spowoduje stworzenie „betonowej dżungli”, która podzieli osiedle 
na dwie części: dolną - betonową i górne Tysiąclecie. Od około trzech lat toczą się 
postępowanie administracyjne w trzech miastach: Katowicach, Chorzowie, Żorach w sprawie 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112751/Pani%20Gra%C5%BCyna%20Szczurkowska.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112751/Pan%20Bart%C5%82omiej%20Nawrocki.pdf
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wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Wydane przez 
trzech Prezydentów decyzje, w tym również Katowic, są oprotestowywane przez 
mieszkańców z uwagi na zawarte w nich stwierdzenia o braku potrzeby przeprowadzenia tej 
oceny, mimo tak kontrowersyjnej pod wieloma względami inwestycji. Aktualnie po raz 
kolejny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach będzie rozpatrywać sprawę 
odwołania się mieszkańców od tej decyzji, tym razem wydanej przez Prezydenta Miasta Żory. 
Dodajmy decyzji, bezprawnie zignorowanych argumentów przedłożonych przez 
mieszkańców.  
W celu rozładowania konfliktów na linii lokalna społeczność – włodarze miast – architekci, 
wnioskujemy o „dopuszczenie wszystkich aktorów” do zrównoważonego, wspólnego 
planowania przestrzennego, w której żyjemy i w której żyć będą nasze dzieci. Nie można 
mieszkańców zniechęcać do jakiejkolwiek aktywności społecznej. Poczucie bezsilności zbiera 
swoje żniwo. Zdaniem mieszkańców, sensownym rozwiązaniem konfliktu jest konieczność 
pilnego podjęcia przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do zmiany ustaleń obecnie 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i zapewnienia udziału lokalnej 
społeczności osiedla w tworzeniu jego zapisów dla tego terenu. Chodzi o zaplanowanie, z 
udziałem mieszkańców. Jest to motyw przewodni idei planowania partycypacyjnego. 
Apelujemy o to jako mieszkańcy osiedla, obecni i przyszli wyborcy do Prezydenta Miasta i 
wszystkich Radnych Rady Miasta. „Osiedle jest dla mieszkańców, a nie dla deweloperów”.  
 

8)Pan Marian Merta  
Pan Marian Merta poinformował, że także jest mieszkańcem Osiedla Tysiąclecia, ale bardzo 
małej jego społeczności, tzn. budynku znajdującego się przy ul. Tysiąclecia 86 b. Jest to około 
600 osób. Pan Merta stwierdził, że od trzech lat bezskutecznie zwracamy się do wszystkich w 
tym mieście o naprawę drogi dojazdowej, która jest drogą wewnętrzną i to do obowiązków 
gminy należy jej utrzymanie, co wynika z przepisów. Mieszkańcy wnioskują o to, aby przy 
tym budynku był parking. W budynku są 174 mieszkania i ponad 80 samochodów, a miejsc 
parkingowych nie ma w ogóle, w tym ani jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Gdybyście Państwo przyjechali i zobaczyli jakie dziury są w drodze dojazdowej, tobyście nie 
uwierzyli, że tam może przejechać samochód. Nasze samochody, na skutek zaniedbań władz 
miasta niszczą się.  „Kto będzie ponosił koszty napraw tych samochodów”. Wielokrotnie, w 
imieniu mieszkańców Pan Merta zwracał się do Pana Prezydenta, który do dnia dzisiejszego 
nie udzielił  odpowiedzi i nie zechciał Pana Merty przyjąć. Zwracał się on także do innych 
osób. W końcu został przyjęty przez Pana Wiceprezydenta Sobulę. Mało tego, w oficjalnym 
piśmie, podał nieprawdziwe dane. Pan Merta ma nadzieję, że wreszcie władze miasta 
Katowice, mimo, że liczymy tylko 600 osób, zajmą się tym problemem. Jest jeszcze jeden 
bardzo istotny problem, który Pan Merta poruszał w rozmowie z Panem Prezydentem 
Sobulą. To jest śmietnik. W obecnej sytuacji pogodowej czeka nas epidemia. W bloku. 
Przekazał już Panu Prezydentowi Sobuli zdjęcia tego śmietnika. Ten zobowiązał się, a było to 
miesiąc temu, do ustalenia spotkania z Panem Naczelnikiem Bułą. Tymczasem do spotkania 
do tej pory nie doszło. Czy w ten sposób traktuje się mieszkańców Katowic, Pana wyborców. 
Czy my jesteśmy mieszkańcami „drugiego sortu”. Nie Panie Prezydencie i nie dopuścimy do 
tego i podejmiemy wszelkie kroki prawnie dozwolone, żeby w końcu nasz koszmar 
zakończyć. Za „komuny”, obok budynku był piękny skwer, na którym stały huśtawki i ławki. 
W tej chwili ten skwer jest rozjeżdżony i stoją tam samochody, które nie mają miejsca”.  
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Pan Merta wyraził nadzieję, że zarówno władze miasta, jak i Rada Miasta zajmą się tym 
problemem.  
Na koniec swojego przemówienia, dołączył do protokołu pisma kierowane do Urzędu Miasta 
w sprawie parkowania i dziur w jezdni na parkingu przy ul. Tysiąclecia 86 b –  ww. pisma  
w załączeniu. 
 

9)Pan Filip Bałazy  
Pan Filip Bałazy stwierdził, że jako młody mieszkaniec Katowic, obserwujący dzisiejszą 
debatę, czuje się tak, jakby w Katowicach nic dobrego się nie działo. Jest przecież wiele 
„dobrych stron tego medalu”. Wspomniał, że wychowywał się w czterech dzielnicach 
Katowic: pochodzi i mieszka w Murckach, uczył się i chodził, od przedszkola aż po gimnazjum 
w Giszowcu, jest drużynowym drużyny w Szopienicach, gdzie planowana jest inwestycja 
„Doliny Pięciu Stawów”, a  rodzinne korzenie, ze strony babci, ma także na Zawodziu. Z tą 
właśnie dzielnicą wiążę największe obserwacje na temat rozwoju miasta Katowice. Kiedy 
miał siedem lat, w roku 2006, rozpoczynano budowę katowickiego tunelu, a stara, zamknięta 
już Kopalnia Katowice „straszyła swoim wyglądem”. Cały ten widok dopełniał biurowiec 
DOKP, niedawno zburzony. Po tych latach, które minęły, Pan Bałazy jest dumny, jako 
mieszkaniec, że przyjeżdżający do niego przyjaciele, harcerze, czy inni, poznani na różnych 
wydarzeniach ogólnopolskich, czy też europejskich mogą być zaproszeni do takich miejsc, jak 
Muzeum Śląskie, Park Kościuszki, czy Szopienice, tam gdzie jest stanica harcerska.  160 osób, 
w wieku od 6 do 21 lat, prawie ze wszystkich dzielnic miasta oraz z miast ościennych 
przyjeżdża i z dumą reprezentuje Katowice w różnych wydarzeniach, jak chociażby 
ubiegłoroczny Zlot 100.lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki współpracy z miastem 
mogliśmy dumnie reprezentować Katowice na Dniach Regionów, czy też innych 
wydarzeniach towarzyszących zlotowi. Jako mieszkaniec dzielnic południowych, razem z 
rodziną skorzystał z dotacji na wymianę energii cieplnej na ekologiczną. Na dziesięć domów, 
wśród sąsiadów, na pięciu zamontowane są panele słoneczne do podgrzewania wody, a na 
siedem z dziesięciu wymienili już sąsiedzi energię cieplną, korzystając z dotacji miasta 
Katowice. Oczywiście są i tacy, którzy „palą, czym popadnie”. Zainterweniowana Straż 
Miejska przyjeżdża, ale „ci ludzie nic sobie z tego nie robią”. Teraz mamy problem z 
dojazdem do centrum Katowic W godzinach 10.00-14.00 do miasta można dojechać, tak  jak 
przed remontem węzła na Giszowcu. W godzinach szczytu, trzeba jednak wyjeżdżać z domu  
o wiele wcześniej, żeby punktualnie dojechać do centrum i nie stać w korkach. Murcki są 
obecnie „odcięte od świata”. Rozmawiając z podopiecznymi w harcerstwie, wie, że są oni 
zainteresowani transportem publicznym. Pan Bałazy poprosił tutaj Pana Prezydenta aby 
zwrócił uwagę i przychylił się do postulatów tego środowiska w sprawie darmowych biletów. 
To bowiem przede wszystkim  młodzi ludzie  dojeżdżają do szkól średnich transportem 
publicznym. Młodsze dzieci najczęściej chodzą do szkół na swoich osiedlach, blisko domów. 
Dodał jeszcze, że Park Murckowski, stopniowo, dzięki budżetowi obywatelskiemu rozwija się. 
Pan Bałazy wyraził nadzieję, że pomysł wykorzystywania lodowiska przez cały rok się spełni. 
Chciałby, żeby wybudowanie tego lodowiska było „początkiem początków” rewitalizacji 
całego Parku Murckowskiego, tak, aby mieszkańcy Murcek mogli w nim aktywnie spędzać 
czas.  
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10)Pan Przemysław Grzywa  
Pan Przemysław Grzywa przedstawił się jako Wiceprezes Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach. Wystąpił więc na sesji, jako reprezentant  środowiska 
biznesowego. Przybliżył współpracę miasta Katowice ze środowiskami przedsiębiorców. Sam 
jest współwłaścicielem 20 osobowej firmy w Katowicach i mieszkańcem Śródmieścia. Miasto 
Katowice wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą podejmuje wspólne inicjatywy. Jedną z nich 
jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to jedno z największych 
wydarzeń biznesowych w Katowicach i w Polsce. Skierowane jest ono do małych i średnich 
firm w Europie. Wspólnie z miastem Katowice organizujemy to wydarzenie już od wielu lat. 
W bieżącym roku spodziewamy się około ośmiu tysięcy uczestników z Polski, Europy i świata. 
Drugim obszarem, gdzie RIG blisko współpracuje z miastem Katowice, to program 
skierowany do młodych przedsiębiorców, który jest realizowany już od 2015r. Katowice, są 
miastem, o czym mało kto wie, które ma najlepiej przemyślany system wspierania młodych 
przedsiębiorców w Polsce, który już uruchomiono wspólnie z Panem Prezydentem Piotrem 
Uszokiem. Wspieramy młodych przedsiębiorców z Katowic, ze Śląska, także w obszarze 
międzynarodowym. Od ubiegłego roku RIG uczestniczy wraz z miastem Katowice  w 
Międzynarodowym  Inkubatorze Przedsiębiorczości, w którym wymieniamy się wiedzą i 
doświadczeniem pomiędzy różnymi krajami z całego świata. Pan Grzywa zarekomendował 
obszary do szerszej współpracy z miastem. Jednym z nich jest umiędzynarodawianie firm z 
Katowic. Skierował na ręce Pana Prezydenta chęć podjęcia ściślejszej współpracy w sensie 
wspierania firm z Katowic w wchodzeniu na rynki  międzynarodowe. Jako przedsiębiorca z 
Katowic, z firmą zlokalizowaną przy ul. Porcelanowej, bardzo dobrze współpracuje  
z Referatem do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Urzędzie Miasta Katowice, z 
którym podejmuje wspólne projekty. Zaproponował kilka rekomendacji dla obszaru ulicy 
Porcelanowej. Jedną z bolączek jest tu transport komunikacją miejską. Na dojazd ze 
Śródmieścia na ul. Porcelanową potrzebuje 7-12 minut. W celu dojechania tam komunikacją 
miejską potrzebuje godziny czasu. Nie jest także bezpiecznie, szczególnie w godzinach 
wieczornych, przechodzić z ul. Porcelanowej, po pracy na kolej do stacji w Zawodziu. Dobrze 
byłoby zadbać aby przestrzeń ta była bardziej komfortowa, nie ciemna, jak obecnie. Jest 
także sugestia aby w tym rejonie także pojawiła się stacja rowerowa. Jako mieszkaniec 
Śródmieścia boryka się z parkowaniem. Należałoby także zastanowić się nad ograniczeniem 
dostępu do samego Śródmieścia i ograniczeniem na tym terenie ruchu kołowego. 
Wpłynęłoby to także na stan środowiska.   
 

11) Pan Sebastian Król 
Pan Sebastian Król poruszył kwestie społeczne. Jest pedagogiem  
i społecznikiem i na tych tematach się skoncentrował. Zaproponował aby na raport o stanie 
miasta spojrzeć jako na dokument - całościowy obraz dla miasta Katowice. Fakty świadczą o 
rozwojowym sukcesie miasta, o licznych osiągnięciach. Sukcesach wielu dziedzin, nie tylko 
gospodarki, nauki, kultury, sportu, ale również o imprezach, które mają światowy rozgłos i 
prestiż.  Miasto żyje, gdy się rozwija, natomiast rozwija się wtedy, gdy zdecydowana 
większość mieszkańców aktywnie włącza się w działania władz samorządowych, przestrzega 
prawa lokalnego i generuje wiele pomysłów służących jego rozwojowi. Raport dotyka 
najważniejszych  działań  miasta, ukazując to tabelarycznie i wykresowo. Były tu słowa 
krytyki. Jest w raporcie zawartych wiele obszarów. Pan Król skupił się na aspekcie 
społecznym. „Miasto to my, mieszkańcy. Sami je tworzymy i w nim działamy”. Najbardziej 
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istotne są małe, czasami niewidoczne dla innych działania. To są działania społeczne. 
Sztandarowe działania miasta, skierowane bezpośrednio do obywateli to np. budżet 
obywatelski. Pan Król jest wnioskodawcą kilku wniosków, obecnie już realizowanych przez 
miasto. Budżet obywatelski w Katowicach powstał już cztery lata przed tym, zanim ustawa 
wymusiła na miastach stosowanie tej formuły. Wzrosła liczba projektów, kwoty oraz ilość 
osób głosujących. Ponad 16 % nie jest może wielką wartością, ale daje nadzieję na coraz 
większy udział mieszkańców w partycypacji miasta. Gdyby nie budżet obywatelski, nie 
powstałoby kilkanaście ciekawych, innowacyjnych projektów. Pomysły zgłaszane przez 
mieszkańców, znajdują kontynuację w lokalnej polityce rozwoju miasta. Chodzi, przede 
wszystkim o wodne place zabaw, boiska, czy lodowisko. Kolejnym tematem, który może się 
wydawać nieco niszowy, to inicjatywa lokalna. Pan Król sam jest  wnioskodawcą, w ramach 
tej formuły. Każdy mieszkaniec może złożyć taki wniosek do Pana Prezydenta o 
sfinansowanie własnego pomysłu dotyczącego realizacji imprez kulturalnych, sportowych, 
bądź doposażenia jakichkolwiek innych inicjatyw. Kwota jednego miliona złotych w skali roku 
nie jest zbyt wysoka, ale imponująca jest liczba wniosków, które zgłaszane są w ramach tej 
formuły. Świadczy to o dobrze wypracowanym mechanizmie włączania obywateli w sprawy 
miejskie, a zarazem jest sygnałem dla Pana Prezydenta o tym, czego ludzie potrzebują. 
Kolejną wartością, która robi wrażenie w raporcie, to wartość środków zewnętrznych, które 
pozyskał katowicki MOPS na realizacje wsparcia dla mieszkańców Katowic. Pan Król wyraził 
akceptację dla raportu oraz wiarę w to, iż kolejne lata utrzymają ten wzrostowy trend jako 
stolicy metropolii, świetnego i przyjaznego miejsca do pracy i do życia. Bez względu na to, czy 
ktoś reprezentuje bardziej biznesowy, czy społeczny styl życia, znajdzie tutaj swoje miejsce.  
 
Przewodniczący Rady zauważył, że niezwykle cenne głosy mieszkańców poruszają wiele 
istotnych, z perspektywy miasta zagadnień. Istnieją elementy, które można skorygować, ale 
są i silne strony miasta. Prowadzący podziękował wszystkim mieszkańcom biorącym udział  
w dyskusji, szczególnie za sposób i jakość tej debaty oraz  kulturę w jej prowadzeniu. 
Stwierdził, że wyciąg z protokołu wypowiedzi mieszkańców zostanie przekazany do Pana 
Prezydenta. Następnie oddawał głos radnym  zgłoszonym do dyskusji ( wypowiadali się bez 
ograniczeń czasowych).  
 
Radny Patryk Białas zauważył, że czytając raport, miał wrażenie, że „mieszkamy niczym 
Adam i Ewa w rajskim ogrodzie Eden”. Mamy dobry klimat, żyjemy w pełnej harmonii  
z przyrodą, czujemy się bezpiecznie, a wokół nas jest dużo zieleni i czyste powietrze. Kiedy 
spotyka się z mieszkańcami Katowic, Radny słyszy coś innego. „Komu zaufać?”. Po pierwsze, 
ochrona klimatu. W raporcie nie ma informacji o redukcji emisji dwutlenku węgla, nie ma 
informacji o wzroście temperatury, brak informacji o coraz częstszych ekstremalnych 
zjawiskach pogodowych. Po drugie, zieleń w mieście. W wielu miejscach czytamy, że 40 % 
powierzchni Katowic stanowią tereny zielone. Tymczasem fakty są takie, że według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach zanotowano w Katowicach poważne 
zmniejszenie się powierzchni terenów zielonych. Brak danych dla roku 2018, jednak w roku 
2017, powierzchnia zieleńców spadła o 10 ha do 39,7 ha, zieleni osiedlowej o 2,5 ha,  
a parków aż o 490 ha. Jednocześnie powierzchnia zieleni miejskiej jest w Katowicach  
wyraźnie mniejsza niż w porównywalnych ludnościowo i powierzchniowo miastach, takich 
jak Lublin, czy Bydgoszcz. Lasy w Katowicach są skupione w jednej części miasta, z dala od 
zabudowań, wobec czego nie są realną alternatywą dla większości mieszkańców. W 2018r. 
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Katowice wydały 3 tys. 529 pozwoleń na wycinkę i 3656 decyzji o nasadzeniach  zastępczych. 
Na plus wychodzi 127 sztuk. Nowe sadzonki nie zastąpią starych drzew. W Warszawie, w tym 
czasie nastąpił wzrost nasadzeń o ponad 5 tys. sztuk, w Krakowie nastąpił wzrost o 1000 
sztuk. Po trzecie, jakość powietrza. W raporcie czytamy, że od 2014r. liczba dni przekroczeń 
stężenia dobowego pyłu PM10 spadła ze 102 do 82- w 2018r. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, dopuszczalna liczba, z przekroczeniami, to nie więcej niż  35 dni w roku. W 2018r., 
według słów Pana Prezydenta  wymieniliśmy 1218 kotłów, tymczasem na stronie 15 raportu 
czytamy, że jest to 1082. Jest to różnica 20 %. Jak czytamy dalej w raporcie, w ostatnich 
pięciu latach, Katowice wymieniły łącznie 2890 wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania. 
Tymczasem w Krakowie, tylko w 2018r. mieszkańcy złożyli  ponad  1,7 tys. wniosków  
o dofinansowanie. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2012-2018  
w Krakowie, dokonano wymiany ponad 21 tys. palenisk węglowych. Wg raportu, Katowice 
przeznaczyły  25,5 mln zł na wymianę systemów ogrzewania i montaż odnawialnych źródeł 
energii w budynkach i lokalach. W Krakowie na ten cel w 2019r. przeznaczono aż 50 mln zł. 
Urzędnicy szacują, że uda się tam zlikwidować jeszcze około 4 tys. palenisk węglowych  
w bieżącym roku. Po czwarte, bezpieczeństwo energetyczne. Poziom tego bezpieczeństwa  
w raporcie ocenia się jako dobry od 2014r. Proszę powiedzieć mieszkańcom południowych 
dzielnic, że mamy w Katowicach dobre pokrycie powierzchni zabudowanej miasta  
w  infrastrukturę gazowniczą, elektroenergetyczną, a także gęstą sieć ciepłowniczą. 
Mieszkańcy lokali komunalnych z ul. Gliwickiej, czy Zarębskiego w Katowicach pytają, 
dlaczego od wielu lat nie mogą doprosić się wykonania przyłącza cieplnego i wymiany 
systemów ogrzewania w mieszkaniach. Starsze osoby z Kostuchny, czy starej Ligoty pytają 
dlaczego nie mogą doprosić się podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, która 
przebiega środkiem ich ulicy. Panie Prezydencie, „nie ufam tym, którzy zamiast chronić 
przyrodę, markują ochronę powietrza.” „Miasto Katowice powinno być w klimatycznej 
awangardzie, rozwijać zieleń w mieście, dbać o bioróżnorodność, chronić powietrze, a tym 
samym dbać o zdrowie i życie mieszkańców”.  Po lekturze tego raportu „nie potrafię zaufać”.  
 
Pan Radny Łukasz Borkowski pogratulował mieszkańcom wystąpień. Dobór danych, 
statystyk może obrazować różne rzeczy. Zwraca uwagę liczba mieszkańców miasta. 30 lat 
temu, Katowice zamieszkiwało 367 tys. mieszkańców. Przez te 30 lat, liczba ta zmniejszyła się 
o 100 tys. Pan Radny wyraził nadzieję, że przechodząc na emeryturę i nadal mieszkając  
w tym mieście, nie będzie to „miasteczko poniżej 200 tys. mieszkańców, ale że odbijemy się 
od tego dołka”. Podaje się na ten temat różne tłumaczenia, że mieszkańcy nie są 
zameldowani, a mieszkają, ale „czy Katowice tylko są jakimś fenomenem, w którym spora 
część mieszkańców mieszka, choć nie jest zameldowana”. „Czy to nie jest mydlenie oczu”.  
W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy innych miastach, także jest spora część 
mieszkańców, którzy formalnie nie są tam zameldowani, a mimo wszystko we wskaźnikach 
liczba mieszkańców rośnie. Odwróćmy ten negatywny trend. Wielu rówieśników Pana 
Radnego, twierdzi ze muszą stąd wyjechać, bo oferty pracy, jakie oferują inne metropolie  
w Polsce są dużo lepsze i perspektywy oraz jakość życia, które oferują inne, duże miasta  
w Polsce „biorą górę” nad Katowicami. Wielokrotnie słyszeliśmy, że „Katowice są liderem w 
województwie śląskim, że są pierwsze w regionie”, ale przecież nie może być inaczej, bo 
wciąż jeszcze jesteśmy największym miastem, stolicą tego regionu, więc trudno, żeby 
przeganiały nas sąsiednie miasta. Zmieńmy optykę. Porównujmy się z innymi metropoliami  
w Polsce. „Wypadliśmy z pierwszej dziesiątki największych miast”. Ostatnio wyprzedził nas 
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nawet Białystok. W raporcie jest mowa o wielu chwalebnych rzeczach, brak jest natomiast 
informacji o pustostanach w mieście, a tych w Śródmieściu jest dramatycznie dużo. Należy 
docenić inicjatywy takie, jak np. mieszkanie za remont, licytacje stawek czynszów, remonty 
kamienic. Śródmieście znacząco się wyludnia. W mieście przyrost liczby nowych mieszkań 
jest dużo mniejszy niż w innych miastach Polski. W poprzednim roku liczba ta spadła i do 
użytku oddano 894 mieszkania. Potwierdza to skalę kryzysu demograficznego. Co do jakości 
życia w mieście, to np. rynek pracy w odniesieniu do innych dużych polskich miast nie jawi 
się dobrze. Od 2014r. liczba miejsc pracy w Katowicach wzrosła zaledwie o 2,5 tys. To jedno z 
gorszych miejsc w Polsce. Nawet w sąsiednim Sosnowcu, ta liczba wzrosła o 5 tys. Nasz 
wynik plasuje nas w okolicach Jastrzębia Zdroju. Kolejna rzecz to jakość transportu. Jaki np. 
odsetek dróg w lasach to prawdziwe ścieżki rowerowe umożliwiające transport pomiędzy 
dzielnicami, a nie tylko rekreacyjne. System wypożyczania rowerów dopiero dogania inne 
miasta. Sposób wydawania środków na komunikację miejską. Jakość transportu ustępuje 
jakości takiego samego transportu w innych miastach. Można przyjąć  przelicznik, ile miasta 
wydają w przeliczeniu na mieszkańca na funkcjonowanie transportu publicznego. Warszawa 
wydaje najwięcej, bo 1600 zł na mieszkańca w skali roku, Poznań – 800 zł, Katowice- nieco 
ponad 300 zł. Kolejna sprawa to inwestycja w kapitał ludzki. Obecnie w PKM Katowice toczy 
się procedura sporu zbiorowego z pracodawcą. Oczywiście problemem są niskie płace 
kierowców, praca w godzinach nadliczbowych, które stały się normą. Nie może być tak, że 
płace w placówkach samorządowych tak dalece odbiegają od realiów rynkowych. Nie można 
znaleźć chętnych do pracy np. w Straży Miejskiej, Urzędzie Miasta, czy innych miejskich 
instytucjach. Inwestycja w kapitał ludzki jest jedną z najważniejszych. Nie może być 
pominięta. Kultura, polityka kulturalna. Wydarzeń muzycznych jest w mieście rzeczywiście 
wiele. Co jednak ze sztukami wizualnymi. Katowice są od lat gospodarzem Art Naif Festiwalu, 
czegoś, co jest powodem do dumy, wyrasta z tej ziemi, tymczasem fundusze na niego są 
zmniejszane. Festiwal sztuki reżyserskiej „Interpretacje” z corocznego, staje się biennale, 
czyli  przechodzi w cykl dwuletni.  Z tego powodu ranga tego festiwalu spada. Festiwal 
Filmów Kultowych z Katowic także się „wyprowadził”. Inne dziedziny sztuki, poza muzyką, nie 
mogą uchodzić naszej uwadze. „Trudna to miłość, ale jednak miłość”. To jedno z haseł, które 
obrazuje m.in, że mieszkańcy potrzebują konsultacji, o czym świadczy chociażby dzisiejsza 
dyskusja, potrzebują zmian, wyciągnięcia wniosków i zmotywowania Pana Prezydenta do 
wytężonej pracy, dla dobra Katowic.  
 
Przewodniczący Rady odniósł się do spraw transportowych. Zaapelował do Pana Radnego 
Borkowskiego, jako prominentnego działacza  partii politycznej, która w swoim gronie ma 
prezydentów miast metropolii, którzy przeciwstawiają się podwyżkom i zwiększaniu 
strumienia pieniądza  na transport metropolitalny. W istocie tak się składa, że miasto w 
miarę swoich możliwości będzie podnosiło środki na transport publiczny, natomiast 
konsekwentnie ze strony prezydentów niektórych miast pojawia się ku temu opór. Obecną  
debatę można więc wykorzystać także aby radni opozycji zaapelowali do tych właśnie 
prezydentów. Przewodniczący Rady zauważył, że w wypowiedzi Przedmówcy pojawiły się 
niemal takie same pytania, jak te, które przesłał pisemnie, nieobecny na sesji, gdyż jest 
chory, Pan Radny Dawid Durał. Zapewne będzie on z tego powodu usatysfakcjonowany.  
Z jednej strony w debacie padają argumenty o tym, że miasto się wyludnia. Prowadzący 
odesłał w tej sprawie do wielu raportów dotyczących zjawisk demograficznych. Nie zawsze 
wynika to z polityki miejskiej. Takie miasta, jak Poznań, czy Łódź znajdują się w takiej samej 
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zniżkowej sytuacji demograficznej. Problem ten  jest znacznie głębszy. Miejsca pracy. 
Wynikało to chociażby z wypowiedzi Pana reprezentującego środowiska biznesowe. Mówił  
On o pozytywnych trendach, przyciąganiu firm inwestycjami, które zwiększają ich ilość  
w mieście. Przy tak niskim poziomie bezrobocia, nie wydaje się, żeby 
ludzie zmuszeni byli  wyjeżdżać za pracą.  
 
Pan Radny Łukasz Borkowski co do apelu, zobowiązał się, zgodnie z sugestią Pana 
Przewodniczącego, występować do prezydentów miast z ramienia Platformy Obywatelskiej, 
aby ich stanowisko uległo zmianie. Leży to w interesie mieszkańców.  Można więc w tym 
zakresie liczyć na pełną współpracę. Przedstawił jednocześnie propozycję, aby wystąpić ze 
zdecydowanym protestem, apelem przeciwko planom budowy połączeń kolejowych ( kolei 
dużych prędkości) omijających Katowice i godzących w interes komunikacyjny naszego 
miasta. 
Przewodniczący Rady dodał o wspólne wystąpienie także i o to, aby rozbudowywana linia  
E-65 również przebiegała przez Podlesie w formie zaproponowanej przez PKP.   
 
Pan Radny Krzysztof Kraus także podziękował mieszkańcom za wystąpienia, wyważone głosy 
i kulturę wypowiedzi. Zapytał, które z głosów przedmówców są oficjalnym stanowiskiem 
Klubu „KO”. Odniósł się do tych wypowiedzi. Ilu z Państwa Radnych było na spotkaniach  
o czystym powietrzu organizowanych przez Miejskie Centrum Energii?. Ile zrobiliśmy razem, 
aby przekonać ludzi do wymiany kotłów?. Druga kwestia to metodyka porównywania 
Katowic do różnych miast w Polsce. Zgodnie z rzeczywistością prawną, mamy w Polsce jedną 
metropolię. Jest to Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jest jeszcze obszar warszawski, 
funkcjonujący na zupełnie innych prawach. Porównywanie  Kartowic do innych miast jest 
nietrafione. Uzależnione jest to, jak widać, od potrzeb. W zależności od nich, raz 
porównujecie Państwo miasto Katowice do  Bydgoszczy, czy Warszawy, innym razem do 
innych miast. Dotyczy to przede wszystkim spraw transportowych. Jak można porównywać 
transport metropolitalny, który jest bardzo niekorzystny finansowo dla Katowic,  
z komunikacją innych miast.  W dużej mierze finansujemy także połączenia międzymiastowe, 
pomiędzy Katowicami i miastami ościennymi. W interesie miasta jest to, aby pracownicy firm 
zlokalizowanych tutaj, przyjeżdżali komunikacją publiczną, a nie samochodami, ale koszty 
ponoszone przez miasto są  z tego tytułu bardzo duże. Nie „mydlmy oczu”. Nie porównujmy 
Katowic z Białymstokiem, Lublinem, czy Bydgoszczą, gdyż te miasta mają całkowicie inną 
specyfikę transportu. Festiwal Art Naif nie jest już, jak dotychczas finansowany przez  miasto, 
ale jednocześnie poczyniło starania wokół Szybu Poniatowskiego, w którym ma być poprzez 
podmiot miejski realizowana działalność kulturalna. Raport nie jest PR „mydleniem oczu”  
i dlatego nie liczy 400 –500 stron, aby chwalić się wszystkim i opisywać  to z każdej strony. 
Jest rzetelnym zestawieniem i odnosi się do wymogów ustawowych. Gdzie byliście Państwo, 
gdy mogliście proponować kształt raportu?. Dzisiaj artykułujecie pewne zarzuty, a mieliście 
przecież wpływ na jego kształt. Radny, na koniec zaapelował aby radni opozycji w dzisiejszym 
głosowaniu zadeklarowali jasno, czy jesteście „za” przyjęciu raportu oraz udzieleniem wotum 
zaufania i czy zatem jesteście Państwo „za”, polityką miasta, czy też jej nie akceptujecie.  
 
Pan Radny Dawid Kamiński podziękował mieszkańcom za obecność na sesji. Zastanawiające 
jest to, że na komisjach nie było tak dużej, jak dzisiaj krytyki raportu, wręcz przeciwnie,  
a przecież jest to także miejsce na dyskusję. Radny nawiązał do wypowiedzi Pana Radnego 
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Makowskiego w sprawie m.in. „koszmaru dojazdu z południa”. Rzeczywiście, jest obecnie 
ciężko w tym zakresie, ale trwają dwie poważne inwestycje, które mają na celu zmianę tego 
stanu rzeczy. W kontekście wypowiedzi Pana Radnego Borkowskiego, stwierdził, że zna wiele 
osób, które wróciły do Katowic, właśnie za pracą. Chcą tu pracować i są zadowoleni. Należy 
takie argumenty wyważyć. Najważniejszy wniosek z raportu to problem demografii miasta. 
Każdy ten problem zauważa. Można np. zachęcać katowiczan aby się tutaj meldowali  
i poprzez to zmieniła się liczba mieszkańców.  
  
Radny Józef Zawadzki  stwierdził, że  „wszystko jest źle. Uszok źle robił, Krupa źle robi, a co 
my chcemy. Miasto się rozbudowuje, chodniki, drogi. Wszystko się buduje. Teraz ścieżki 
rowerowe. Musimy wyciąć drzewa, jak się chce zrobić ścieżkę, ale w to miejsce sadzi się trzy, 
cztery drzewa więcej, bo ochrona środowiska tego wymaga. Mówimy o powietrzu. Jak się nie 
robi, jak tężnia jest zrobiona. Prezydent robi, żeby to powietrze było  lepsze. Smog, to ludzie 
nie składają wniosków. Prezydent nie będzie chodził do mieszkańców i prosił: składajcie 
wnioski”.   Znamy już stanowisko klubów radnych.          
Radny złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym punkcie. 
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski zauważył i podniósł, iż według listy w chwili 
obecnej do dyskusji zgłosili się jeszcze następujący Państwo Radni: Tomasz Szpyrka,  Damian 
Stępień, Krzysztof Pieczyński,  Beata Bala  i będą  zabierać w niej głos (nie zamierza tym 
samym odbierać im głosu). 
Stwierdził, że za chwilę podda pod głosowanie wniosek o zamknięcie wyświetlonej listy 
Radnych chcących zabrać głos w dyskusji. Wtedy do dyskusji zgłosił się jeszcze Pan Radny 
Adam Szymczyk. Żaden inny radny – poza ww. - nie zgłosił już chęci zabrania głosu  
w dyskusji. Żaden radny nie zgłosił też wniosku przeciwnego w przedmiotowej sprawie. 
Następnie – po upewnieniu się, że poza zgłoszonymi już radnymi (w tym Panem Radnym 
Adamem Szymczykiem) nie ma innych zgłoszeń do dyskusji  - poddał pod głosowanie 
wniosek o zamknięcie listy radnych zgłoszonych do dyskusji. 
 
W wyniku głosowania: 18 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących 
się” Rada Miasta Katowice zadecydowała o zakończeniu ilości wystąpień dyskutantów. 
 
Następnie - według zapisanej kolejności zgłoszeń radnych - oddawał po kolei  radnym głos  
w dyskusji. 
Pan Radny Tomasz Szpyrka zgodził się z wypowiedzią jednej z mieszkanek, która stwierdziła 
że kwestia planów przestrzennych została w raporcie potraktowana w sposób dość ubogi. 
Uzupełnił, że na dzień 25 czerwca 2019r., miasto Katowice pokryte jest planami w 32 %, 
zajmuje 16,5 tys. ha powierzchni. W roku 2018 podjęliśmy, jako Rada Miasta 4 uchwały 
dotyczące  przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz  4 
uchwały  w sprawie uchwalenia takiego planu. W roku 2019 uchwaliliśmy w tej sprawie 8 
uchwał, w tym zaplanowaną - dzisiejszą. Otwartych jest obecnie 16 procedur planistycznych  
i przygotowywane jest uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej zmiany Studium. Po 
ich zakończeniu, miasto będzie pokryte planami w 91%. Jako miasto, mamy możliwość 
opracowywania około 50 % planów, reszta zlecana jest na zewnątrz poprzez postepowania 
przetargowe. Aktualnie nad planami pracuje 8 pracowników Urzędu Miasta, w ramach 
Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego. 
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W wymienionym referacie pracują 22 osoby. Są to bardzo trudne i długotrwałe procedury. 
Co do problemu demografii, to w dniu 21 maja 2019r odbyła się Komisja Rozwoju Miasta, 
podczas której dyskutowano m.in. nad tym problemem, jak temu negatywnemu zjawisku 
przeciwdziałać, co miasto robi w tym kierunku. Radnego Borkowskiego nie było na tej 
komisji.  Co do problemu żłobków, także poruszanego w dyskusji, to w ostatnich pięciu 
latach liczba miejsc zwiększyła się w tych placówkach z  1100  do 2000. 
 
Pan Radny Damian Stępień odniósł się m.in. do wypowiedzi Pana Radnego Borkowskiego.  
Z raportu wynika, że odnotowana stopa bezrobocia w Katowicach jest jedną z najniższych  
w Polsce. W mieście, gdzie jest niskie bezrobocie, naturalnym jest mniejszy przyrost miejsc 
pracy, aniżeli w ośrodku, gdzie stopa bezrobocia jest kilkukrotnie wyższa. Wszystkie 
wymienione przez Pana miasta odnotowały wyższe stopy bezrobocia. W odniesieniu do 
wystąpienia Pana Radnego Białasa, Pan Prezydent w swoim wystąpieniu podał liczbę 
wymienionych źródeł ogrzewania jako 1212. Poddał Pan to w wątpliwość w stosunku do liczb 
podanych w raporcie. Tymczasem Pan Prezydent zsumował  liczbę wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania z ilością wykonanych instalacji OZ. 
 
Pan Radny Krzysztof Pieczyński odniósł się do zarzutów odnoście sfery kultury. Zapomniano 
tutaj wspomnieć o takich chociażby wydarzeniach kulturalnych, jak  Katowicki Karnawał 
Komedii, czy rozpoczynający się niebawem Letni Ogród Teatralny, na które bilety sprzedają 
się na długo przed ich rozpoczęciem. Zgodnie z obietnicą wyborczą, Pan Prezydent uruchomił 
tzw. teatro – granty, dzięki którym co roku teatry niezależne będą mogły uzyskać dotacje do 
30 tys. zł. na premierę, bądź zakup scenografii. Porównując Katowice z innymi miastami w 
Polsce, w rankingu organizacji najważniejszych pięciu festiwali muzycznych na terenie kraju, 
to wg opinii branżowych pism muzycznych, są to: Warsaw Orange Festival,  Kraków Live 
Festival, Gdynia Open´er Festival i dwa festiwale katowickie.   
 
Pani Radna Beata Bala zwróciła uwagę na kilka spraw zawartych w raporcie. Bardzo cieszy, 
że powstają węzły przesiadkowe. Dlaczego tak późno?  Powstają jednak w miejscach, które 
nie do końca rozwiążą pokładane w nich nadzieje. Jest tematem do analizy, czy 
zlokalizowanie ich na przedmieściach rozwiąże problem transportowy. Prezydent powinien 
budować takie centra, w dzielnicach obecnie najbardziej rozwijających się, czyli np.  
w Podlesiu, Zarzeczu, Kostuchnie. Edukacja. Brakuje miejsc w przedszkolach. Mamy wolne 
miejsca, ale w jakich dzielnicach, czy są one rozwojowe?. Może znajdują się one w mało 
zabudowanych dzielnicach, takich jak np. Murcki. Wymiana pieców. 1200 pieców. Duża  
ilość, 10 mln wydanych środków. Brak informacji, ile tych pieców musimy jeszcze wymienić, 
czy miasto sporządziło inwentaryzację pozostałych pieców do wymiany i jaki to będzie koszt 
dla miasta oraz w jakich latach będzie to realizowane. Czy np. w roku 2020 osiągniemy 
zmniejszenie poziomu tego zjawiska o 50 %. Do wypowiedzi Pana Radnego Stępnia, wymiana 
pieców, a zamontowanie odnawialnych źródeł energii  niekoniecznie wiąże się z tym, że 
zmniejszy się przekroczenie norm, bo montaż odnawialnych źródeł energii to także 
produkcja prądu. Przepełnione szkoły w niektórych dzielnicach, brak inwestycji  
w infrastrukturę szkolno-przedszkolną. Jak miasto sobie poradzi z tymi problemami  
w dzielnicach, gdzie będą prowadzone takie wielomilionowe inwestycje. Brak 
bezpieczeństwa, wynikający m.in. z wprowadzonej spec ustawy, ekspansywny rozwój  
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zabudowy deweloperskiej w dzielnicach. Radna dodała aby przy okazji dyskusji o raporcie, 
nie wypominać sobie z jakiego klubu jesteśmy.  
 
Przewodniczący Rady w kwestii zadanych przez Panią Radną pytań, odesłał do materiałów 
źródłowych oraz do dyskusji podczas komisji.  
 
Pan Radny Adam Szymczyk zauważył, że tematy dzisiaj tutaj poruszane są bardzo ważne. 
Uważa, że wnioski formalne o zakończenie dyskusji nie powinny mieć miejsca. Odnosząc się 
do wypowiedzi Pana Radnego Krausa, że nie pracowano podczas tworzenia raportu, to nikt 
się w tej sprawie do Radnego nie zgłosił. Może wówczas nie byłoby tej dyskusji. Interesujące 
jest w którym kierunku „pójdzie” miasto. Wykażmy także słabe strony miasta, co jest bardzo 
ważne aby w przyszłości  je wyeliminować.  
 
Przewodniczący Rady zauważył, że na wszystkich komisjach mieliście Państwo Radni 
możliwość dyskusji nad raportem. Po wyczerpaniu listy zgłoszeń, Przewodniczący Rady 
oddał głos Panu Prezydentowi.  
 
Pan Prezydent Marcin Krupa podsumował dyskusję. Zgodził się, aby wyciąg z protokołu, 
który zawiera wypowiedzi mieszkańców został mu przekazany. Dodał, że przepisy gminne 
tworzy Rada Miasta, ale także ustawy. Zauważył, że każdy ma prawo mieć określoną wizję 
miasta, natomiast to na Prezydencie spoczywa obowiązek podejmowania decyzji w oparciu 
m.in. o informacje mieszkańców, które do niego spływają. Wszystkie te decyzje prowadzą do 
jednego celu, rozwoju naszego miasta. Spośród spraw, z którymi Pan Prezydent nie może się 
zgodzić, to wypowiedź  Pana Radnego Makowskiego. „Użył Pan sformułowania, iż 
„mieszkańcy zmagają się z miastem”. Pan Prezydent nie może sobie pozwolić na to, aby takie 
informacje trafiały do opinii publicznej. „Ja kiedyś słyszałem, że „Polska jest w ruinie”, a Pan 
twierdzi, że „Katowice są w ruinie i generalnie „idą” w złą stronę”. Prezydent zaprzeczył 
jakoby „miasto było w ruinie i ma się dobrze”. Świadczą o tym nie tylko rankingi, „raz 
mówicie Państwo, że się chwalić, raz, że się nie chwalić. Do końca nie wiadomo więc, jaką 
pozycję obrać, żeby wszystkich zadowolić”. „Też już wiem. Po czterech latach 
wiceprezydentury i po czterech latach prezydentury, że nie da się wszystkich zadowolić”. 
Wszystkich potrzeb tu i teraz. My możemy przyjąć systemy do realizacji, a takie systemy w 
mieście  są i znajdują swoje odzwierciedlenie w raporcie. Mamy 31 programów, które służą 
rozwojowi miasta. Podstawowym dokumentem z tego zakresu jest „Strategia Rozwoju 
Miasta do roku 2030”.  To, że komuś nie pasuje, iż najpierw mówimy o śmieciach, później o 
„lajkowaniu”, a następnie o jeszcze czymś innym, to wynika z określonych dokumentów 
strategicznych. Podczas ostatnich wyborów samorządowych mieszkańcy zadecydowali o 
wyborze osoby Prezydenta.  Widocznie dostrzegli, że miasto się rozwija. Potwierdzają to 
przyjeżdzający tutaj krewni, znajomi, turyści z różnych rejonów Polski i świata. Zauważają oni 
ogromne zmiany w Katowicach, dokonane na przestrzeni chociażby ostatnich 10 lat. 
Prezydent polemizował z wypowiedziami Pana Radnego Białasa na temat źródeł ciepła. 
Stwierdził, że jest to często zwykła manipulacja lub niewłaściwe obliczenie danych. W 
sprawie wypowiedzi Pana Radnego Borkowskiego odnośnie niekorzystnych wskaźników 
demograficznych w mieście, to Pan Prezydent, po zapytaniu Pana Radnego o Jego wiek (30 
lat), zauważył, że „w Pana wieku już miałem dwójkę dzieci”.  
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Znajdujemy się w bardzo specyficznym miejscu w sensie usytuowania miasta w aglomeracji. 
Nie ma takiego drugiego miasta na mapie naszego kraju, które byłoby, tak jak Katowice 
otoczone tyloma innymi miastami o równych prawach. Z reguły są to miasta grodzkie na 
prawach powiatu. Taka sytuacja rodzi specyficzną sytuację na rynku pracy. „Ja się bardzo 
cieszę, że w Sosnowcu otwarto kolejną fabrykę i zatrudniono w niej ludzi, bo Ci ludzie nie 
przyjadą do Katowic. U siebie, w domu będą mieli pracę. Na tym polega współpraca  
i tworzenie metropolii, żeby  podzielić  się funkcjonowaniem poszczególnych przestrzeni 
życia społecznego. To, że w Katowicach tworzą się biurowce, to dobrze. Nie budujemy 
fabryk”.  
Jedna z występujących podczas debaty Pań mówiła o Załężu. Przecież w tej dzielnicy, jeszcze 
niedawno funkcjonowała huta, zanieczyszczająca środowisko. Oczywiście dawała miejsca 
pracy. Dzisiaj jednak otwieramy się na młodych ludzi. Dla nich jest przyszłość. To im należy 
stworzyć odpowiednie warunki po to, aby tutaj zostali. Stąd właśnie firmy szczebla 
korporacyjnego, zagranicznego, światowego: IBM, FUJITSU. Inne ważne obiekty o renomie  
i światowym rozgłosie to np. NOSPR, Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Dzisiaj każdy 
chwali się przestrzenią strefy kultury. Mówi się, że jest to wizytówka naszego miasta.  
„A wiecie Państwo jakie poparcie było dla tej inwestycji ?  4% dla NOSPR i 2 % dla MCK. Takie 
było poparcie społeczne”. Mówi się, że Katowice, z kultury,  za bardzo rozwijają sferę muzyki. 
Tytułu „Miasto Muzyki” w sieci Miast Kreatywnych Muzyki UNESCO nie wzięliśmy znikąd. 
Został on ciężko wypracowany. Potrzebne jest „zarażenie nim kolejnych pokoleń”. Jest to 
bowiem swoista reklama naszego miasta, rozpoznawalność Katowic, to chęć przyjazdu do 
nas na różne wydarzenia kulturalne, nie tylko te muzyczne.  
W odniesieniu do wystąpień mieszkańców, Pani Olga Kostrzewska – Cichoń mówiła  
o kwestii  „karania mieszkańców”. Mamy obowiązujące w Polsce prawo, którego należy 
przestrzegać i je egzekwować. Pokazujemy to w statystykach, gdyż są one twardym 
argumentem. Jest niepodważalnym fakt, że na 4,5 tys. kontroli, w co 30 stwierdzamy 
zaniedbania.  Kiedyś, niemal w każdym kontrolowanym domu, w którym palono nie 
wiadomo czym, wykazywano nadużycia w tym zakresie.  
W sprawie centrum przesiadkowego, to można dyskutować, czy 110 miejsc to ilość 
wystarczająca, czy nie.  Można dyskutować,  że miasto Katowice wprowadziło, jako pierwsze 
metro - bilet, po to aby mieszkańcy mogli kupić miesięczny bilet za 119 zł, pozostawić za 
darmo  pojazd na parkingu i po siedmiu minutach dojechać koleją do centrum z Ligoty. „Nie 
wspomniała Pani o tym, a to jest konkretne działanie”. Dodatkowo uruchomiono dwie linie 
autobusowe obsługujące to centrum przesiadkowe. Niedaleko budowany jest kolejny, duży 
parking  na ponad 400  miejsc, w centrum przesiadkowym w Brynowie.  Czy to nie jest wzrost 
jakości życia mieszkańców oraz wzrost możliwości korzystania z transportu publicznego?.  
W odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Borkowskiego, Pan Prezydent przywołał 
przykład Pana Radnego Krausa, także pierwszy raz zasiadającego w Radzie Miasta.  
„Mnie zaskakuje Jego wiedza o mieście”. Wy, w swoim klubie macie także doskonałych ludzi: 
Pani Radna Wieczorek, Pan Radny Maśnica, Pani Radna Wnęk-Gabor. „Powinno się czerpać  
z nich wiedzę, przede wszystkim co do kwestii formalnej funkcjonowania miasta”.  
W kwestii transportu, miasto Katowice jest największym płatnikiem do Zarządu Transportu 
Metropolitarnego, kiedyś do KZK GOP, które organizowało transport do wszystkich miast 
ościennych. Nie jesteśmy Poznaniem, czy Krakowem, które to miasta mogą sobie same 
organizować  transport.  Jest to prostsze, gdyż dochód z biletów trafiałby do budżetu miasta. 
Obecnie mamy z tego tytułu tylko wydatki. Płacimy na ten cel około 97 mln zł za poprzedni 
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rok, kolejne miasto - Sosnowiec płaci 54 mln zł. Jaka już tutaj jest dysproporcja wydatków. 
Do transportu, chcąc go mieć na odpowiednim poziomie musimy dopłacić. Przy takim 
założeniu, Katowice będą musiały wówczas ewentualnie płacić 123 mln zł., podczas, gdy 
drugi co do wydatków Sosnowiec będzie płacił mniej. „Gdzie jest sprawiedliwość w tym 
wszystkim?”. Jeżeli miasto Katowice, wraz z KZK GOP wprowadziło Kartę ŚKUP, po czym 
okazało się to niekorzystne finansowo dla ościennych miast, to nagle stwierdzono, iż SKUP 
jest wadliwy, zły, błędny. W takiej rzeczywistości żyjemy. W takich przypadkach trzeba mieć 
świadomość, że jesteśmy stolicą metropolii i to na naszych barkach spoczywa większość 
obciążeń dotyczących transportu publicznego.  
W odniesieniu do wypowiedzi Pani Marii Danielskiej,  miasto stosowało już partnerstwo-
publiczno-prawne. Musieliśmy z tego zrezygnować, ponieważ partner publiczny przełożył na 
miasto wszystkie ryzyka i odpowiedzialności. Kto w takiej sytuacji podejmie decyzję  
i zaryzykuje, a ryzykujemy naszym wspólnym majątkiem, miejskim budżetem. Udanym 
zadaniem z podobnego zakresu do PPP była organizacja Szczytu Klimatycznego COP24, ale 
był przy tym obecny oficer CBA. 
Do Pani Agnieszki Wojdowskiej. Problem z Halą Parkową jest taki, że jej stan techniczny 
wymaga rozbiórki, gdyż nie ma możliwości remontu tego obiektu. Trzeba się zastanowić, 
kiedy to zrobić i jak. Czy w tym miejscu ma powstać coś nowego, czy powinniśmy odbudować 
ten obiekt. Dlaczego jej stan jest tak zły?. Ponieważ budowano ją w poprzednim systemie, 
bez żadnej dokumentacji technicznej, budowlanej i bez pozwoleń. Takie były czasy. 
Wybudowano ją na terenie aktywnym górniczo. Górnicze ruchy gruntu spowodowały 
popękanie konstrukcji, przerdzewiało zbrojenie i obecnie zagraża to katastrofą budowalną. 
Pomysł zagospodarowania Parku Kościuszki pod centrum nauki, to przede wszystkim park 
ma zyskać poprzez ewentualne rozmieszczenie elementów dotyczących urozmaicenia 
funkcjonalności centrum, czyli takich, które mogą się znaleźć w obrębie Wieży 
Spadochronowej, nie zakłócając funkcjonalności tego parku, tylko wręcz ją poprawiając. 
Przed przystąpieniem do realizacji takiego projektu odbędą się szerokie konsultacje 
społeczne. Do nich należy już jednak mieć przygotowany konkretny projekt, zamysł na 
finansowanie oraz przekonanie, czy warto to robić, czy nie.  
W odniesieniu do wystąpienia Pani Barbary Lewickiej i obecności miasta w Dolinie 
Krzemowej, to Katowice są tam obecne od 10 lat. Udało się nam wypracować pewną pozycję 
rozpoznawalności Katowic. To m.in. dzięki biuru, które tam powstało, a obecnie już nie 
funkcjonuje ze względu na zakończony projekt, do Stanów Zjednoczonych przeniosły się dwie 
firmy z Katowic. Jedna dotąd funkcjonuje, druga zrezygnowała, bo nie ma oparcia. 
Jeżeli chcemy rozwijać, o czy wspomniał w swoim wystąpieniu Pan Przemysław Grzywa, na 
arenie międzynarodowej nasze firmy, to musimy podjąć takie wyzwania.  Każdy, kto jedzie 
na delegację z ramienia miasta, ma zapełniony kalendarz po brzegi. Prezydent wspomniał, że 
po swoim przyjeździe do Palo Alto w maju br., już po 45 minutach od przejazdu z lotniska 
miał pierwsze spotkanie. Tak wygląda cały dzień. Przynosi to jednak określone efekty. I tak, 
niebawem jedna z firm z San Francisco otworzy w Katowicach swoja siedzibę. Chyba warto 
tworzyć takie nowe miejsca pracy.  
Mówić o rozwoju miasta i dobrej jakości życia można spełniwszy trzy elementy: 
budownictwo mieszkaniowe, bo muszę mieć gdzie mieszkać, miejsca pracy, bo muszę mieć 
gdzie pracować i muszę mieć gdzie spędzać wolny czas. Słychać, w niektórych 
wypowiedziach, jakoby  powierzchnia parków w Katowicach się zmniejszyła. Personalnie 
„Panie Radny Patryku Białasie” - proszę o lepsze przygotowanie do tematu. Główny Urząd 
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Statystyczny zmienił obecnie sposób liczenia powierzchni parkowej. To jest m.in. powód 
różnicy w pokazywanych przez  Pana  wskaźnikach. Nie  zmniejszyliśmy ani jednego parku, 
nie wycięliśmy żadnego lasu. Nadal jesteśmy w czołówce jednych z najbardziej zielonych 
miast w Polsce.  
W wielu wypowiedziach Państwa przewijał się plan zagospodarowania przestrzennego. 
Pamiętacie Państwo problemy z ubiegłego roku dotyczące planu zagospodarowania Doliny 
Trzech Stawów. W przeglądanych dokumentach wyraźnie widać, że począwszy od 
poprzedniego systemu, konkretnie po roku 1989, w 1991 postanowiono o zabudowie 
hotelowej.  Istnieje  ciągłość  planistyczna.  Musi  być ona powielana. Dzisiaj próbujemy złe 
zjawiska ograniczyć. Niejasna interpretacja przepisów, spowodowała sytuację, którą trzeba 
było zmienić i ratować. Jeżeli chcemy jakiekolwiek tereny przeznaczyć na inne cele, to 
funkcjonuje coś takiego jak renta planistyczna. Ona działa w dwie strony. Są to jednak 
kolejne koszty dla miasta.   
Jedna z mieszkanek, mówiła o zbyt dużej ilości pojazdów samochodowych, że należy z tym 
walczyć i ograniczać. Z wypowiedzi Pana Mariana Merty  wynikało natomiast, iż konieczny 
jest na  Osiedlu Tysiąclecia  parking,  pod jego blokiem. Jest to zrozumiałe. Dwie rozbieżności 
i dokonany wybór musi każdego w jakimś zakresie zadowolić. 
Pan Prezydent zgodził się, że w Podlesiu powinno, zgodnie z sugestią Pani Radnej Beaty Bali, 
powstać centrum przesiadkowe dla Zarzecza i Podlesia. Dawno mogło być to już 
zrealizowane, gdyby nie blokada na  realizację rozbudowy E-65 w kierunku południowym. 
„I kolej stoi w rozkroku i my, jako miasto”. Jesteśmy zawieszeni w próżni.  
Jesteśmy, jako miasto, świadomi wyzwań, które przed nami stoją. W kwestii zmniejszenia 
wskaźnika demograficznego, miasto stara się temu przeciwdziałać, chociażby  
w postaci wprowadzania  np.  Karty Mieszkańca. Chcemy wdrożyć ją w życie. Meldunek 
nadal jest w polskim prawie obowiązkowy.  
Kolejne wyzwanie to walka z niską emisją. Nie będziemy szczędzili grosza na wymianę źródeł 
ciepła. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tego rozwiązania.  
Na koniec Pan Prezydent zaapelował, szczególnie do tej „upartyjnionej części sali sesyjnej”. 
Miejcie wpływ i naciskajcie na tych, którzy są w tym temacie oporni, czy bierni. Tylko poprzez 
wspólne działania będziemy mogli wszyscy oddychać świeżym powietrzem w całej 
Metropolii.  
 
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 
wotum zaufania (DS-206/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
206/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Dla podjęcia projekt uchwały wymagał bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 
Rady Miasta Katowice. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta 
Katowice, przy 20 głosach „za”, 5 głosach sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/170/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112910&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2018,%20Data%2027.06.2019%2015.13.55.pdf
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Tym samym Rada Miasta Katowice udzieliła Panu Prezydentowi wotum zaufania za 2018 r. 
 
Pan Prezydent Marcin Krupa podziękował wszystkim głosującym za to tak ważne  
głosowanie.  
 
O godzinie 15.15 ogłoszono przerwę w obradach. 
O godzinie 15.55 wznowiono obrady.  
 
Przed realizacją punktu 9  Pan Prezydent Marcin Krupa w kontekście swojego 
emocjonalnego przemówienia, przeprosił Pana Radnego Łukasza Borkowskiego za 
wypowiedź dotyczącą posiadania potomstwa.  
 
Punkt 9. Rozpatrzenie: /zapis AV/ 
a) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018rok (DS-142/19) wraz z 
informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 
rok (DS-144/19). 
b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku 
budżetowego 2018 (DS-146/19). 
c) sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 
lata 2018-2045 za 2018 rok ( DS-145/19). 
d) sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za 2018 rok (DS-143/19). 
e) sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta 
Katowice (DS-204/19). 
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta 
Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją  
o stanie mienia komunalnego (DS-163/19). 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że wzorem lat ubiegłych, by uczynić zadość 
wymaganiom formalnoprawnym w tym punkcie Pan Prezydent przedstawi przekazaną 
Państwu Radnym dokumentację. Następnie, podobniej, jak w poprzednich latach oraz na 
skutek ustaleń poczynionych podczas posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 25 czerwca 
2019r.  szefowie klubów przedstawią stanowiska tych klubów w pkt 10.  
Dodał, że Państwo Radni otrzymali stosowne materiały w ustawowo określonym terminie.  
Z materiałami tymi zapoznały się również komisje branżowe Rady Miasta.  
  
Pan Prezydent Marcin Krupa przedstawił opracowania objęte punktami a-e.( pisemny 
załącznik). 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejną odczytała  uchwały Nr 4200/IV/59/2019  
z dnia 8 kwietnia 2019 r. IV składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-163/19) – 
dokument zapisany jako f.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113113/Punkt%2011%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112752/Przem%C3%B3wienie%20Pana%20Prezydenta%20dot.%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20Katowice%20za%202018.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112752/Przem%C3%B3wienie%20Pana%20Prezydenta%20dot.%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20miasta%20Katowice%20za%202018.pdf
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Prowadzący obrady Pan Maciej Biskupski podsumował i stwierdził, że Rada zapoznała się ze 
wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie 9 porządku obrad sesji. 
 
Punkt 10. Debata absolutoryjna./zapis AV/ 
Przewodniczący Rady wzorem rozwiązań przyjętych do tej pory w Katowicach podczas sesji 
absolutoryjnych zaproponował, aby w tym punkcie odbyły się wystąpienia klubowe  
w kolejności Przewodniczących Klubów: 
-  Pana Dariusza Łyczko Przewodniczącego Klubu  „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”  
przedstawił opinię Klubu ( wystąpienie w załączeniu); 
- Pana Adama Lejman-Gąski Wiceprzewodniczącego Klubu „Koalicji Obywatelskiej”  
przedstawił opinię Klubu ( wystąpienie w załączeniu); 
- Pana Piotra Pietrasza Przewodniczącego Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” stwierdził, że 
sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra, co potwierdzają ratingi długofalowe. Cieszy 
wzrost dochodów z PIT-ów, pomimo statystyk pokazujących zmniejszanie się liczby 
mieszkańców. Pan Radny poparł pomysł miasta aby zachęcać nowych mieszkańców  do 
meldowania się w Katowicach. Realizowane są ważne inwestycje, w tym budowa basenów 
miejskich. Na koniec, stwierdził, że  Klub „PiS” ocenia pozytywnie działania finansowe miasta 
i będzie głosował za udzieleniem absolutorium Panu Prezydentowi.    

 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok (DS-
171/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
171/19. 
Komisje branżowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/171/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-141/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny DS-141/19. 
Komisje branżowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Skowron odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 
dotyczącą wykonania budżetu miasta Katowice za 2018r. oraz sprawozdania finansowego 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113114/Punkt%2012%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112754/Opinia%20Klubu%20FSiMK%20do%20sprawozd.%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20m.%20Katowice%20za%202018.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112784/Opinia%20Klubu%20Koalicji%20Obywatelskiej%20do%20sprawozdania%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20za%202018.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113115/Punkt%2013%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112911&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2019,%20Data%2027.06.2019%2016.26.38.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113116/Punkt%2014%20sesji.asx
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miasta Katowice za 2018 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi 
Miasta Katowice absolutorium za 2018 rok. 
 
Prowadzący obrady odczytał uchwałę Nr 4200/IV/107/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. IV 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/172/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 rok (DS-202/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny DS-202/19. 
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 głosach 
„wstrzymujących się”. ( Po przeprowadzeniu reasumpcji głosowania, na wniosek 
Przewodniczącego Rady, gdyż podczas poprzedniego głosowania zawiódł system).  

/Uchwała nr IX/173/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-
203/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
203/19. 
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta 
Katowice, przy 15 głosach „za”, braku głosach sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/174/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
Tym samym Rada Miasta Katowice udzieliła Panu Prezydentowi absolutorium za 2018 r. 

 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112912&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2020,%20Data%2027.06.2019%2016.35.50.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113117/Punkt%2015%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112914&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2022,%20Data%2027.06.2019%2016.37.10.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113118/Punkt%2016%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112917&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2023,%20Data%2027.06.2019%2016.38.14.pdf
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Pan Prezydent Marcin Krupa podziękował za udzielenie absolutorium wszystkim głosującym 
oraz wszystkim służbom miejskim, które przygotowały dokumenty sprawozdawcze, w tym 
szczególnie Pani Skarbnik.  
 
Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-207/19)./zapis AV/ 
  
Przewodniczący  Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny 
DS-207/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/175/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 
Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-211/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
211/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Projekt był przedmiotem konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych. Nie wniesiono 
uwag. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IX/176/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 
Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-212/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
212/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Projekt był przedmiotem konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych. Nie wniesiono 
uwag. 
 
Pan Radny Krzysztof Kraus zwrócił uwagę, że zmierzamy do zakończenia działań, które 
podejmowaliśmy na rzecz utworzenia Jednostki Pomocniczej w Śródmieściu oraz na Osiedlu 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113119/Punkt%2017%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112918&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2024,%20Data%2027.06.2019%2016.40.17.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113120/Punkt%2018%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112921&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2025,%20Data%2027.06.2019%2016.41.00.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113121/Punkt%2019%20sesji.asx
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Paderewskiego – Muchowcu. Kolejnym krokiem jest już tylko przeprowadzenie wyborów. To 
bardzo pozytywny akcent dzisiejszej sesji.   
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/177/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i 
trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-
208/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady  przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny 
DS-208/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/178/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów 
Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-209/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
209/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Zgodnie z dotychczasową praktyką w pracach Zespołu będą uczestniczyć pracownicy Biura 
Rady: Pani Beata Musiał, Pan Łukasz Borgieł i Z-ca  Naczelnika Rafał Dłubak. 

 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano ponadto następujące kandydatury 
radnych do Zespołu: 
1. „KO” Pan Radny Adam Lejman-Gąska   
2. „PiS” Pan Radny Wiesław Mrowiec 
3. „FSiMK” Pan Radny Krzysztof Kraus  
Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie oraz na to, aby Przewodniczącym 
Zespołu został Pan Radny Krzysztof Kraus, a Wiceprzewodniczącym Pan Radny Adam Lejman-
Gąska.  
Zainteresowani wyrazili zgodę na objęcie zaproponowanych funkcji. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112923&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2026,%20Data%2027.06.2019%2016.43.06.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113123/Punkt%2020%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112926&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2027,%20Data%2027.06.2019%2016.43.44.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113124/Punkt%2021%20sesji.asx
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/Uchwała nr IX/179/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów 
Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-210/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
210/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/180/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  
w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-
2021 Katowice bez barier” (DS-213/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
213/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr IX/181/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2018 rok (DS-
217/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
217/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Rada Seniorów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112927&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2028,%20Data%2027.06.2019%2016.46.29.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113125/Punkt%2022%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112929&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2029,%20Data%2027.06.2019%2016.47.45.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113126/Punkt%2023%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112930&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2030,%20Data%2027.06.2019%2016.48.35.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113127/Punkt%2024%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr IX/182/19/ 
(Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I 
Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony  
w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach (DS-218/19) wraz  
z autopoprawką./zapis AV/ 

 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny nr DS-218/19 wraz z autopoprawką. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, zgadzając się 
jednocześnie z propozycjami rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Katowice. 

 
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. 
nieuwzględnienie uwag. 
Na początku procedowano nad 34 nieuwzględnionymi uwagami (  34 głosowania). 
 
Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz 34 
nieuwzględnionymi uwagami.  
 
Wyłożenie projektu mpzp w dniach od 30 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r.  oraz w 
okresie oczekiwania na uwagi, tj. do dnia 11 paździerika 2018 r. 

 
1 głosowanie 
uwagi nr 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 
18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2. 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 
34.2, 37.2 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
2 głosowanie 
uwagi nr 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 
18.3, 19.3, 20.3, 21.3, 22.3, 23.3, 24.3. 25.3, 26.3, 27.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 32.3, 33.3, 
34.3, 37.3 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
3 głosowanie 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112931&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2031,%20Data%2027.06.2019%2016.49.39.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113128/Punkt%2025%20sesji.asx
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uwaga nr  35.2 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
4 głosowanie 
uwaga nr  35.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
5 głosowanie 
uwaga nr  36.1 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
6 głosowanie 
uwaga nr  36.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
Wyłożenie projektu mpzp w dniach od 25 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.  oraz w 
okresie oczekiwania na uwagi, tj. do dnia 8 marca 2019 r. 
 
7 głosowanie 
uwaga nr  1.1 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
8 głosowanie 
uwaga nr  1.2 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
9 głosowanie  
uwaga nr  2 (2.1. i 2.2)  
 
Pani Radna Beata Bala zapytała o ewentualną zabudowę w poszerzanej części. Czy mogą się 
tam znajdować tylko budynki sakralne, czy jest tam zakaz pochówku w ziemi. Mieszkańcy 
obawiali się opinii sanitarnej w tym zakresie. W trakcie Komisji Rozwoju proponowano zapis 
aby na tym terenie znajdowały się  tylko obiekty sakralne.  
 
Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego wyjaśniła, że plan nie reguluje w których budynkach ma być zrealizowane 
zaplecze. Istniejący cmentarz jest już wypełniony. Czy będzie tam realizowany pochówek 
ziemny, czy inny, też plan o tym nie decyduje, tylko przepisy szczególne. Jeżeli badania 
gruntu nie pozwolą na realizację takiej formy pochówku, to będzie on realizowany w formie 
naziemnej – kolumbariów.  
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9 głosowanie - uwagi nr 2 (2.1. i 2.2.). 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 11 
głosów „wstrzymujących się”.  
 
10 głosowanie 
uwagi nr  3, 4 i 5 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
11 głosowanie 
uwaga nr  6.1 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
12 głosowanie 
uwaga nr  6.2 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
13 głosowanie 
uwaga nr  6.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
14 głosowanie 
uwagi nr  6.4 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
15 głosowanie 
uwaga nr  6.5. 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
16 głosowanie 
uwaga nr  7.1 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
17 głosowanie 
uwaga nr  7.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
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18 głosowanie 
uwaga nr  7.4 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
19 głosowanie 
uwaga nr  7.5 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
20 głosowanie 
uwaga nr  8 (8.1, 8.2 i 8.3)   
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
21 głosowanie 
uwaga nr  9 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak sprzeciwu i 3 głosy 
„wstrzymujące się”.  
 
22 głosowanie 
uwaga nr  10.1  
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
23 głosowanie 
uwagi nr  10.2, 10.4 i 10.23 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 23 głosy „za”. 
 
24 głosowanie 
uwaga nr  10.3 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
25 głosowanie 
uwaga nr  10.6 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
26 głosowanie 
uwaga nr  10.7 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
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27 głosowanie 
uwaga nr  10.8 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”. 
 
28 głosowanie 
uwaga nr  10.9 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 glos 
„wstrzymujący się”.  
 
29 głosowanie 
uwaga nr  10.10 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
30 głosowanie 
uwaga nr  10.14 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
31 głosowanie 
uwaga nr  10.16 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
 
32 głosowanie 
uwaga nr  10.19 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy 
„wstrzymujące się”.  
 
33 głosowanie 
uwagi nr  10.20 i 10.21 
Po ich przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagi zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy 
„wstrzymujące się”.  
 
34 głosowanie 
uwaga nr  10.22 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta rozpatrzyła uwagę zgodnie 
z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 24 głosy „za”. 
( Protokół z imiennego głosowania wszystkich uwag) 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta Katowice rozpatrzyła wszystkie 
uwagi zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Katowice.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2032-65,%20Data%2027.06.2019%2017.00.05.pdf
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie cały projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/183/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 
miasta Katowice nazwy "Przy Dworcu" (DS-189/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
189/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/184/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, 
dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-172/19) wraz z autopoprawką. 
/zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały wraz  
z autopoprawką jako druk sesyjny DS-172/19.  
Projekt stanowi inicjatywę Klubu Radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa 
 
Do projektu uchwały pozytywną opinię wydał Pan Bogumił Sobula Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice w pismach z dnia 5 czerwca 2019 r. i 19 czerwca 2019 r. 
 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych na Platformie konsultacji Społecznych – nie 
wniesiono uwag. 
 
Pan Radny Damian Stępień - osoba wyznaczona przez Klub Radnych – przedstawił  projekt 
uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/185/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 26 Rozpatrzenie petycji: 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112933&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2066,%20Data%2027.06.2019%2017.38.50.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113129/Punkt%2026%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112936&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2067,%20Data%2027.06.2019%2017.39.34.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113130/Punkt%2027%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112937&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2068,%20Data%2027.06.2019%2017.41.43.pdf
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a) dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych (DS-214/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
214/19. 
 
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Damian Stępień  przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr IX/186/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
b) dotyczącej przekazania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu 
miasta Katowice (DS-215). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
215/19. 
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Damian Stępień  przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 głosach 
„wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr IX/187/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej _/_ (DS-220/19)./zapis AV/ 
  
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
220/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113131/Punkt%2028%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112957&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2069,%20Data%2027.06.2019%2017.43.15.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113132/Punkt%2029%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112959&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2070,%20Data%2027.06.2019%2017.44.48.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113133/Punkt%2030%20sesji.asx
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/Uchwała nr IX/188/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
"Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2018 rok (DS-
221/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
221/19. 
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/189/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady 
Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli 
wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-222/19). 
/zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
222/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano następujących radnych : 
„KO” - Pani Radna Magdalena Wieczorek  
„PiS” – Pani Radna Krystyna Panek 
„FSiMK” – Pan Radny Krzysztof Pieczyński. 
Zainteresowani wyrazili zgodę na prace w tym gremium. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/190/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2019r. (DS-223/19)./ zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
223/19. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112960&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2071,%20Data%2027.06.2019%2017.45.44.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113134/Punkt%2031%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112961&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2072,%20Data%2027.06.2019%2017.46.36.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113135/Punkt%2032%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112962&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2073,%20Data%2027.06.2019%2017.47.58.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113136/Punkt%2033%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 4 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/191/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-224/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
224/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/192/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w Katowicach (DS-225/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
225/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/193/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy 
położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __.  (DS-226/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
226/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112963&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2074,%20Data%2027.06.2019%2017.48.41.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113138/Punkt%2034%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112964&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2075,%20Data%2027.06.2019%2017.49.23.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113139/Punkt%2035%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112965&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2076,%20Data%2027.06.2019%2017.50.16.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113140/Punkt%2036%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/194/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-227/19). 
/zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
227/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/195/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 31d)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym 
budynkiem użytkowym pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu. 
(DS-228/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
228/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/196/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31e)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w  nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą 
lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. (DS-229/19)./ zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
229/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112966&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2077,%20Data%2027.06.2019%2017.51.04.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113141/Punkt%2037%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112967&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2078,%20Data%2027.06.2019%2017.51.43.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113142/Punkt%2038%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112968&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2079,%20Data%2027.06.2019%2017.52.25.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113143/Punkt%2039%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
/Uchwała nr IX/197/19/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31f)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
nr -- położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej -- w Katowicach (DS-230/19). /zapis 
AV/ 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
230/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/198/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31g)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr - położonego w budynku przy ul. Franciszkańskiej -- w Katowicach (DS-
231/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
231/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/199/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31h)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego 
Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”  (DS-216/19). 
/zapis AV/ 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
216/19. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed zakończeniem konsultacji 
społecznych. Podczas konsultacji nie zgłoszono uwag. Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112969&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2080,%20Data%2027.06.2019%2017.53.11.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113144/Punkt%2040%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113144/Punkt%2040%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112970&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2081,%20Data%2027.06.2019%2017.53.55.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113145/Punkt%2041%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112971&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2082,%20Data%2027.06.2019%2017.54.40.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113146/Punkt%2042%20sesji.asx
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/Uchwała nr IX/200/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31i)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-
Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania (DS-232/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
232/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/201/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31j)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani B Ł (DS-233 /19). 
/zapis AV/ 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
233/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/202/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 31k)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"  
w Katowicach  (DS- 234/19)./zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
234/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/203/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112972&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2083,%20Data%2027.06.2019%2017.55.34.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113147/Punkt%2043%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112973&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2084,%20Data%2027.06.2019%2017.56.30.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113148/Punkt%2044%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112974&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2085,%20Data%2027.06.2019%2017.57.11.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113149/Punkt%2045%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112975&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%209,%20Glosowanie%2086,%20Data%2027.06.2019%2017.57.49.pdf
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Punkt 32. Interpelacje radnych i zapytania radnych./ zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie 
gminnym (art. 24 ust. 6) interpelacje i zapytania wnosi się jedynie na piśmie a nie ustnie.  
 
W okresie międzysesyjnym zostały wniesione następujące interpelacje:  
1/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie: 
1.1. mieszkania dla Pana A.P., 
1.2. stojaków na rowery przy placu zabaw – Zadole, 
1.3. placu zabaw – Podlesie, 
1.4. prac na przejeździe kolejowym w Ochojcu, 
1.5. wycinki drzew na ulicy Panewnickiej, 
1.6. pozostałości po wyciętych drzewach na Rynku, 
1.7. parkingu przy przedszkolu Nr 93, 
1.8. placu zabaw na ulicy Zbożowej, 
1.9. placu zabaw na ulicy Wojska Polskiego. 
2/ Radnego Adama Warmuza w sprawie: 
2.1.  udzielenia wsparcia finansowego dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego 
Paderewskiego w Katowicach, 
2.2. wprowadzenia oznakowania, bądź ograniczników uniemożliwiających parkowanie. 
3/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie: 
1.1. ustawienia stacji rowerów miejskich przy Szkole podstawowej nr 51 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach – Giszowcu, ul. Przyjazna 7a, 
1.2. postawienia wiaty przystankowej w lokalizacji:  Nikiszowiec Szyb Wilson, z obu stron 

drogi na przystankach autobusowych, 
1.3. ustawienia stacji rowerowych miejskich przy ulicy Adama w Katowicach – Giszowcu, 
1.4. wybrukowania istniejącego parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich i Wojciecha w 

Giszowcu, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 54 w Katowicach, 
1.5. zamontowania gabloty informacyjnej na murze, przy Szkole Podstawowej nr 51 z 

oddziałami Integracyjnymi w Katowicach – Giszowcu, 
4/ Radnej Barbary Wnęk-Gabor w sprawie: 
4.1. remontu ul. Grażyńskiego, 
4.2. oświetlenia przy ul. Józefowskiej. 
5/ Radnej Beaty Bali, Radnego Patryka Białasa, Radnego Łukasza Borkowskiego i Radnej  
Magdaleny Wieczorek w sprawie wprowadzenia zmiany zasad koszenia trawy w parkach  
i wzdłuż ulic w Katowicach. 
6/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie dzików żerujących w rejonie Parku Boguckiego. 
7/ Radnego Dawida Durała w sprawie : 
7.1. wprowadzenia zakazu wjazdu i zatrzymywania się i postoju ul. Kukułek, 
7.2. ewidencjonowania używania hulajnóg elektrycznych, 
7.3. ograniczenia plastiku w instytucjach miejskich, 
7.4. kampanii społecznej w szkołach dotyczących pierwszej pomocy, 
7.5. szkolenia dla radnych z zakresu urbanistyki, 
7.6. usunięcia zarośli ze skrzyżowania ul. Woźniczki, 
7.7. standardów rowerowych w mieście Katowice, 
7.8. zwiększenia budżetu programu „Naprawmy To” w roku 2019, 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113150/Punkt%2046%20sesji.asx
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7.9. nadania nazwy Nowy Burowiec dla planowanej inwestycji Mieszkanie Plus przy ul. 
Korczaka. 
7.10. wykonania chodnika/pobocza dla pieszych przy ul. Milowickiej, 
7.11. fotowoltaniki - w tym na budynkach OSP (1 OSP Dąbrówka Mała), 
7.12. dojazdów rowerami/komunikacją miejską przez pracowników UM Katowice, 
7.13. retencji wody - staw ul. Leopolda. 
8/ Radnego Dawida Durała i Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie gromadzenia 
deszczówki w mieście Katowice. 
9/ Radnego Dawida Durała  w sprawie: 
9.1. wywieszania śląskich flag 15 lipca z okazji Dnia  Ślonskij  Fany, 
9.2. bezpieczeństwa w Pawilonie na Rynku, 
9.3. stworzenia przestrzeni do  street  artu. 
10/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: 
10.1. problemów z oświetleniem na skwerze Bł. S. Kubisty przy ul. Migdałowców w 
Katowicach Kostuchnie oraz w nawiązaniu do odpowiedzi BD-IV.0003.104..2019. AZ1, 
10.2. zablokowania (np. słupkami) wjazdu do Lasu Panewnickiego od strony ul. Szojdy w 
dzielnicy Ligota-Panewniki w Katowicach oraz od strony Rudy Śląskiej, 
10.3. prawidłowego wykonania kanalizacji przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 85 a, b, 87, 89 i 91 w 
Katowicach Kostuchnie, 
10.4. dojazdu do posesji przy ul. Kałuży 13 w Katowicach Kostuchnie, 
10.5. namalowania pasów dla pieszych przy restauracji „Dębowa” przy ulicy Armii Krajowej 
w Katowicach Podlesiu, 
10.6. oświetlenia przy nowopowstałym osiedlu Park Bażantów przy ulicy Bażantów (wjazd od 
ulicy Perkozów) w Katowicach Kostuchnie, 
10.7. koszenia trawy na łące przy osiedlu Dombud, Murapol oraz Bażantowo w Katowicach 
Kostuchnie, 
10.8. instalacji miejskich poidełek na Rynku w Katowicach. 
11/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
11.1. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Kuśnierskiej w Katowicach, 
11.2. umieszczenia treści dokumentów strategicznych na BIP wraz z uchwałami. 
12/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie: 
12.1. koncepcji 4 dróg rowerowych, 
12.2. organizacji wydarzeń w zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec, które utrudniają życie 
mieszkańców. 
13/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
13.1. zabezpieczenia przemarszu mieszkańców dzielnicy Dąb w Katowicach z okazji XXVIII Dni 
Dębu, 
13.2. skargi na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach, 
13.3. przyznania mieszkańcowi miasta Katowice p. M. Dz. Zamiennego lokalu mieszkalnego, 
13.4. wsparcia działań Stowarzyszenia klub Sportowy „Rozwój” Kopalni Wujek w Katowicach 
celem uniknięcia upadłości, 
13.5. umożliwienia pracownikom Urzędu Miasta Katowice zakupu miesięcznych ulgowych 
biletów na przejazd Kolejami Śląskimi, 
13.6. przydziału na lokal mieszkalny z zasobów miasta Katowice (J W), 
13.7. przydziału na lokal mieszkalny z zasobów miasta Katowice. (G M), 
13.8. przydziału na lokal mieszkalny z zasobów miasta Katowice. (H i E D). 
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13.9. uzupełniająca w sprawie rozwiązania problemów przedstawionych w piśmie Rodziców 
dzieci – uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 
14/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
14.1. montażu latarni na skwerze w rejonie ul. Gliwickiej 227, 227a-b, 229 w Załężu, 
14.2. montażu lustra drogowego przy wylocie ul. Szwana do ul. Sławka na Osiedlu Witosa, 
14.3. pilnego przycięcia roślinności przy wylocie Ronda Aleksandry Śląskiej do ul. Witosa po 
stronie południowej w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, 
14.4. wykonania łącznika drogowego od nieruchomości przy ul. Obroki 51/53 do głównej osi 
ulicy Obroki na Osiedlu Witosa, 
14.5. utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Osiedle Witosa 
Droga Kochłowicka, 
14.6. odmalowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kossutha, 
14.7. modernizacji parkingu przy ul. Tysiąclecia 33, 35, 37, 39, 
14.8. wyników badań akustycznych na ul. Barlickiego, 
14.9. uciążliwości dla Mieszkańców w związku z prowadzeniem prac budowlanych w 
godzinach nocnych, 
14.10. montażu tablic informujących o zakazie kąpieli w miejskich fontannach.  
15/ Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie: 
15.1. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Granicznej, Warszawskiej, Dudy-Gracza i 
1 Maja, 
15.2. nagrzewania się ulic i chodników oraz wytycznych dotyczących projektowania zieleni, 
15.3. wytyczenia nowego przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej, 
15.4. trójwymiarowych pasów na przejściach dla pieszych, 
15.5. kursowania tramwajów na odcinku od Placu Miarki do Pętli Brynowskiej,   
15.6. uprzątnięcia bałaganu na skrzyżowaniu ul. Drozdów i Kukułek, 
15.7. czystości ulic w Śródmieściu, 
15.8. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w PKM Katowice Sp. z o. o., 
15.9. nieudzielenia odpowiedzi na interpelacje z dnia 30 kwietnia 2019 dotyczącą wybiegu 
dla psów w Dolinie Trzech Stawów, 
15.10. drogi rowerowej na ul. Uniwersyteckiej. 
16/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
16.1. wykonania remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz parkingów w zakresie 
miejsc postojowych wokół budynków przy ul. Tysiąclecia 86, 86a i 86b, 
16.2. przejęcia przez miasto Katowice działki nr 3/12 na osiedlu Witosa, 
16.3. remontu chodnika wzdłuż Strefy Aktywności Rodzinnej na osiedlu Tysiąclecia. 
17/ Radnego Patryka Białasa, Radnego Łukasza Borkowskiego i Radnego Jarosława 
Makowskiego w sprawie planu działania na wypadek fali upałów i suszy. 
18/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
18.1. opracowania mapy potencjału solarnego Katowic, 
18.2. wymiany lustra drogowego na ul. Bolesława Chrobrego na osiedlu Tysiąclecia, 
18.3. opracowania programu ochrony Jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z 
budynkami wielorodzinnymi w Katowicach. 
19/ Radnego Patryka Białasa, Radnego Łukasza Borkowskiego, Radnego Jarosława 
Makowskiego i Radnej Patrycji Grolik w sprawie wprowadzenia „bezmięsnych 
poniedziałków” w miejskich szkołach i przedszkolach. 
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20/ Radnego Patryka Białasa, Radnego Łukasza Borkowskiego i Radnego Jarosława 
Makowskiego w sprawie budowy zielonych przystanków w centrum Katowic. 
21/ Radnego Patryka Białasa, Radnego Jarosława Makowskiego i Radnej Magdaleny 
Wieczorek w sprawie stu dębów posadzonych z okazji 100-lecia niepodległości Polski na 
osiedlu tysiąclecia w Katowicach. 
22/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
22.1. organizacji miejsc parkingowych na ulicy Słupskiej, 
22.2. naprawy słupków przy Przedszkolu nr 99 w Katowicach, 
22.3. dwóch wjazdów na ulicę Panewnicką z terenu Klasztoru Franciszkanów w Panewnikach. 
  
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 
1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
1.1. rozwiązania problemów przedstawionych w skardze Rodziców dzieci – uczestników 

zajęć w Pałacu Młodzieży w Katowicach, 
1.2. przyjęcia dziecka p. M. M. do Żłobka Miejskiego w Katowicach, 
1.3. zamiany lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Katowice, 
1.4. wykonania placu zabaw dla dzieci w Katowicach Szopienicach. 
2/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Armii Krajowej przy 
skrzyżowaniu z ul. Marzanny. 
3/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie ścieżki rowerowej na ul. generała Zygmunta 
Waltera-Jankego. 
4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
4.1. aktualizacji strony internetowej Schroniska w Katowicach, 
4.2. zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Śląskiej, 
4.3. montażu lustra drogowego na ulicy Piotrowickiej/ wyjazd z Huculskiej, 
4.4. wyjazdu z ulicy Głogowskiej w Armii Krajowej, 
4.5. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Medyków/ Panewnicka / Kijowska 
5/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie: 
5.1. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w tunelu łączącym ul. Mariacką z ul. 
Wojewódzką, 
5.2. zmian personalnych w klubie GKS. 
6/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 
6.1. wymalowania trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, 
6.2. zabezpieczenia dzikiego przejścia przez tory kolejowe w Piotrowicach. 
 
W okresie międzysesyjnym zostały wniesione następujące zapytania: 
1/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie petycji mieszkanek i mieszkańców Zarzecza. 
2/ Radnej Barbary Wnęk-Gabor w sprawie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. 
3/ Radnej Beaty Białowąs w sprawie krzyża, który znajduje się przy ulicy Józefa Hallera, obok 
Miejskiego Przedszkola nr 60, przy przejściu dla pieszych. 
4/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie wycinki drzew przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja i 
Bohaterów Monte Cassino. 
5/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
5.1. zadłużenia mieszkańców lokali miejskich na terenie Szopienic i Burowca, 
5.2. publikacji historycznej o Wełnowcu i Józefowcu, 
5.3. modernizacji linii kolejowej, 
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5.4. prac nad zmianami  statutowymi dla RJP, 
5.5. tunelu kolejowego na Ligocie, 
5.6. działań Straży Miejskiej do tyczące nielegalnego parkowania, 
5.7. przejęcia trenera GKS pana Rafała Górak i odejścia zawodników, 
5.8. nagrody dla KKS Katowice za finał turnieju "Tymbarka", 
5.9. nadania nazw dla dwóch rond w Katowicach, 
5.10. palenia papierosów w budynku urzędu miasta, 
5.11. pawilonu dobry klimat  tzw. przez mieszkańców Hipsterskiej stodoły, 
5.12. składowania i przetwarzania odpadów oraz ziemi na terenie wąwozu po kolei 
piaskowej w rejonie Katowice Burowiec, 
5.13. kosztu projektu wiat na rynku, 
5.14. najmu Spodka i MCK przez PTWP Event Center, 
5.15. materiałów sponsorowanych w RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA, 
5.16. willi Kilara, 
5.17. utrzymania ścieżek rowerowych w Katowicach, 
5.18. mieszkańca dotyczące raportu dla miasta Kato wice, który będzie omawiany na 
najbliższej sesji, 
5.19. byłego Muzeum Śląskiego ul. Korfantego, 
5.20. kosztu projektu wiat na rynku, 
5.21. BEACH BAR, 
5.22. natężenia dźwięku w Miejskim Przedszkolu nr 72, 
5.23. Rawa Ink, 
5.24. parkingu miejskiego przy ul. Gawronów, 
5.25. segregacji śmieci w blokach i wspólnotach mieszkaniowych, 
5.26. stawów Borki i Morawa. 
5.27. wiat i buspasów 
6/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: 
6.1. stanu prawnego własności drogi przy ulicy Perkozów w Katowicach Kostuchnie, 
6.2. Miejskich Wysp Ciepła w mieście Katowice. 
7/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
7.1. aktualnego stanu prac nad utworzeniem w Osiedlu Witosa instytucji kultury, 
7.2. terminu oddania do użytku wybiegu dla psów przy ul. Droga Kochłowicka, 
7.3. planowanych w roku 20 19 nasadzeń zastępczych na terenie Osiedla Witosa, 
7.4. planowanych w ro ku 20 19 nasadzeń zastępczych na terenie Osiedla Tysiąclecia, 
7.5. planowanych w ro ku 20 19 nasadzeń zastępczych na terenie Załęża, 
7.6. planowanych w ro ku 20 19 nasadzeń zastępczych na terenie Załęskiej Hałdy i Brynowa 
cz. Zachodniej. 
8/ Radnego Łukasza Borkowskiego w sprawie; 
8.1. wycinki drzew na terenie Muchowca, 
8.2. kranów z woda na ulicy Mariackiej. 
9/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 
9.1. projektu z budżetu obywatelskiego- zadaszenie lodowiska w Murckach i budowy 
zaplecza socjalnego, 
9.2. kodeksu reklamowego dla Katowic. 
10/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
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10.1. rezultatów pracy zespołu miejskiego odpowiedzialnego za współpracę z wykonawcą 
dokumentacji aplikacyjnej Katowic do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2022 
(EGCA2022), prowadzonego przez Komisje Europejską, 
10.2. planów miasta Katowice na likwidację niskiej emisji poprzez inwestycje w gminnych 
budynkach wielorodzinnych z wykorzystywaniem dotacji w ramach tzw. poddziałania 
1.7.1.POIiŚ, 
10.3. planu dyżurów przedszkoli miejskich w Katowicach w okresie wakacyjnym, 
10.4. programu badania z wykorzystaniem drona składowiska odpadów w Dąbrówce Małej. 
11/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
11.1. wind dla osób niepełnosprawnych na dworcu Katowice- Ligota, 
11.2. możliwości stworzenia rolkowiska na terenie lodowiska w dzielnicy Murcki. 
 
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące zapytania: 
Radnej Beaty Bali w sprawie: 
1.1. udostępnienia informacji na temat statusu drogi, 
1.2. udostępnienia informacji dotyczących harmonogramu prac planistycznych 

procedowanych MPZP w mieście Katowice. 
 
 Punkt 33. Komunikaty i wolne wnioski./ zapis AV/ 
 
1. Pismem z dnia 27.05.2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda 

skierował do Władz Samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej gratulacje z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego – pismo do wglądu w BRM, 

2. Pan Radny Dawid Durał w dniu 17 czerwca 2019r. złożył rezygnację z pracy w Klubie 
Radnych „Koalicji Obywatelskiej”, 

3. Przewodniczący Rady otrzymał  - do wiadomości  uchwały: Rady Miejskiej w Radlinie, 
Rady Miejskiej w Woźnikach Rady Gminy Lyski dotyczące apelu o podjęciu przez Rząd RP 
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,. Uchwały do 
wglądu w BRM, 

4. Pismem z dnia 29.05.2019r. Pan Jan Kawulok - Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Śląskiego przekazał – do wiadomości uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 
maja 2019r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia dotyczącego Rodziny jako wspólnoty 
pokoju. Uchwała do wglądu w BRM, 

5. Przy piśmie Pana Radnego Patryka Białasa wpłynęła inicjatywa zarządzenia kolejnych 
wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda Brynów cz. Zachodnia. 
Przewodniczący wystąpił do Pana Prezydenta o zweryfikowanie podpisów pod inicjatywą. 

 
Punkt 34. Zamknięcie sesji.  / zapis AV/ 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął  obrady IX sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 18:15. 
 
Protokołowała:                                                              Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113151/Punkt%2047%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113152/Punkt%2048%20sesji.asx

