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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  X  sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 25 lipca  2019r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 14:45 
Numery podjętych uchwał: X/204/19 do X/223/19 
Prowadzący obrady:   Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski. 
    
                              
Protokołowała: Beata Musiał 
 
Zał. nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  
w okresie międzysesyjnym. 
 
 
W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 
 
Radny nieobecny – Łukasz Borkowski  
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Porządek obrad X  sesji Rady Miasta Katowice  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Powołanie sekretarzy sesji. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice. 
6. Zmiany w porządku obrad. 
7. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Lisa 

w Katowicach (DS -237/19). 
10. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych w 2018r. na terenie miasta 

Katowice przez nadzory wodne w Katowicach, Gliwicach i Bieruniu. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały 

Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach (DS-249/19). 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-250/19). 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek 

Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 
Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-251/19). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 
wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 
9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-
252/19). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-253/19). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego 
(DS-254/19). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-255/19). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-
256/19). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-
2021” za 2018 rok (DS-236/19). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-241/19). 



 

 

 

 

 

3 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice 
Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i 
Upowszechniania Muzyki "Silesia" (DS-242/19). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. 
wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech 
basenów miejskich (DS-243/19). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza 
Fitelberga w Katowicach (DS-247/19). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania 
na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS-248/19). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2019 rok (DS-257/19). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-258/19). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. 
Paderewskiego w Katowicach (DS-259/19). 
27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich 
obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-245/19). 
27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 
2019 roku (DS-244/19). 
27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku 
(DS-246/19). 

28. Interpelacje radnych i zapytania radnych. 
29. Komunikaty i wolne wnioski. 
30. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji. / zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  otworzył obrady X 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,  pracowników Urzędu Miasta 
Katowice i miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli mediów, także obecnych 
Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych, Przewodniczących Rad Jednostek 
Pomocniczych, mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz internautów.  
Serdecznie powitał Pana Pawła Barskiego Komendanta Komendy Miejskiej Policji i Pana 
Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach. 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113628/Punkt%201%20sesji.asx
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W sesji uczestniczyli także Pan Artur Wójcik Kierownik w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Katowicach wraz z Panem Dyrektorem 
Andrzejem Kitelem, Pani Edyta Błaszkiewicz Kierownik Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gliwicach oraz Pan  Dyrektor Tomasz Szczepanik. 
 
Prowadzący obrady przypomniał, że porządek obrad X 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. Ślubowanie radnego. /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego 
w Katowicach I nr 960/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. wakujący mandat radnego Rady Miasta 
Katowice obejmie Pan Bartosz Wydra. 
 
Pan Bartosz Wydra podszedł do mównicy w celu dokonania aktu ślubowania.  
 
Na podstawie  art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że 
po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg." 
 
Wszyscy obecni na sali obrad powstali. 
 
Prowadzący obrady odczytał rotę ślubowania: 
,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców.'' 
 
Pan Bartosz Wydra "ślubował". Dodał zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg." 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że tym samym Pan Bartosz Wydra objął mandat radnego 
Rady Miasta Katowice. 
 
Punkt 3.  Powołanie sekretarzy sesji.  / zapis AV/ 
  
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Damiana Stępnia  i  Adama Szymczyka.  Zainteresowani wyrazili zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
sekretarzy sesji w zaproponowanym wcześniej składzie. 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113629/Punkt%202%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113630/Punkt%203%20sesji.asx
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Rada Miasta Katowice powołała sekretarzy sesji  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  / zapis AV/ 
 
Do Komisji Uchwał i Wniosków, oprócz sekretarzy sesji,  Przewodniczący Rady zaproponował 
Pana Tomasza Maśnicę  na funkcję jej Przewodniczącego. 
Zainteresowany wyraził zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
Komisji Uchwał i Wniosków, w składzie z powołanymi już wcześniej sekretarzami sesji oraz 
Przewodniczącego tej komisji w osobie Pana Radnego Tomasza Maśnicy. 
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 20 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice. / zapis AV / 
   
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z IX sesji Rady Miasta Katowice z dnia 27 
czerwca 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 IX sesji.  
Protokół został przyjęty większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 6.  Zmiany w porządku obrad.  / zapis AV/ 
 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do 
Statutu Miasta Katowice Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany w  porządku 
obrad polegające  na: 
1.dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic 
ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-245/19); 
Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 2 głosach sprzeciwu  
i braku głosów „wstrzymujących się”.  
 
2.dopisaniu punktu 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 
września 2019 roku (DS-244/19); 
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  
 
3.dopisaniu punktu 27c/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 
roku(DS-246/19); 
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%201,%20Data%2025.07.2019%2011.12.43.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113631/Punkt%204%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%202,%20Data%2025.07.2019%2011.13.23.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113632/Punkt%205%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%203,%20Data%2025.07.2019%2011.14.23.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113633/Punkt%206%20sesji.asx
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Pan Radny Adam Szymczyk zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 21 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto 
Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji  
i Upowszechniania Muzyki "Silesia" (DS-242/19). 
Uzasadnił to faktem, iż po wielu rozmowach przeprowadzonych ze środowiskiem 
muzycznym, po wystosowaniu  listu otwartego, pracownicy wraz z dyrekcją  Instytucji 
Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" wnieśli uwagi do planowanego połączenia 
dwóch instytucji. Uważają oni, że najpierw powinny odbyć się  konsultacje, mógłby zostać 
powołany zespół składający się z ekspertów oraz samych zainteresowanych, należałoby 
przedyskutować projekt, przedstawić argumenty, celem uspokojenia nastrojów  
w środowisku i dopiero później wypracować wspólny projekt uchwały .   
 
Pan Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że procedowana w dniu dzisiejszym 
uchwała ma charakter intencyjny, otwierający proces łączenia dwóch jednostek kultury. 
Zatem proces konsultacji projektu ze środowiskiem, doprecyzowania szczegółów 
statutowych odbędzie się zwyczajowo. Poinformował, że odbył już spotkanie, na którym 
przedstawił wszystkie aspekty proponowanego połączenia. Zaprezentowane na nim zostały 
także plany rozwoju połączonej instytucji.  
Pan Radny Adam Szymczyk zauważył, że chodzi o dyskusję zawierającą argumenty, 
uspokajającą nastroje środowiska. Tak naprawdę konsultacje społeczne rozpoczęły się 
dopiero po posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu, podczas której temat ten był 
omawiany. Wcześniej takich konsultacji nie było. Zaistniał więc problem komunikacyjny  
i informacyjny.  
Pan Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że trudno byłoby konsultować coś, przed 
podjęciem uchwały. Dzisiaj zaproponowana została uchwała intencyjna, później odbędą się 
rozmowy i konsultacje, a następnie zostanie podjęta uchwała o połączeniu tych dwóch 
instytucji.  
 
Przewodniczący Rady potwierdził, że jest to dopiero rozpoczęcie procedury, czyli podjęcie 
uchwały intencyjnej.  
 
Zmiana nie uzyskała wymaganej bezwzględniej większości głosów ustawowego składu rady, 
w wyniku glosowania: 11 głosów „za”, 13 głosów sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących 
się”.  
( Protokół z imiennego głosowania wszystkich zmian ). 
 
Punkt 7. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice  
w okresie międzysesyjnym.  / zapis AV/ 
 
Wiceprezydent Miasta Pan Bogumił Sobula przedstawił informację o swoich działaniach  
w okresie od w okresie od   25  czerwca  do  22 lipca  2019 r. 

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 
 
Pan Radny Józef Zawadzki zwrócił się z prośbą o utworzenie w Szkole Podstawowej nr 51 na 
Giszowcu jeszcze jednego oddziału.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%204-7,%20Data%2025.07.2019%2011.21.49.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113634/Punkt%207%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=113505
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Przewodniczący Rady poprosił Pana Radnego o sformułowanie postulatu w postaci wniosku 
do Pana Prezydenta, gdyż nie było to przedmiotem przedstawionej informacji.  
 
Pan Radny Dawid Durał zauważył, że mieliśmy mieć w czerwcu informację na temat 
Panteonu Górnośląskiego. Dotychczas takiej informacji brak. Poprosił o wyjaśnienie sprawy. 
Ponadto poprosił również o odpowiedź na temat umowy pomiędzy GKS „Katowice”,  
a „Laguną  Toruń” i zatrudnieniem trenera. Ponoć chodzi o kwotę 1,5 mln zł, którą GKS wydał 
na  przejęcie trenera. Radny nie rozumie, dlaczego w pismach kierowanych do radnego, UM 
odpisuje, że nie jest to informacja publiczna, skoro większość udziałów w klubie posiada  
miasto.  
Przewodniczący Rady poprosił Pana Radnego o sformułowanie tego zapytania w formie 
pisemnej.  
 
Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor odniosła się do przeprowadzonych przez Pana Prezydenta 
konsultacji społecznych dotyczących przebudowy al. Roździeńskiego, przy wyjeździe z tunelu. 
Temat ten jest bardzo ważny dla mieszkańców Zawodzia, w szczególności mieszkańców 
Osiedla „Gwiazdy” . Radna poprosiła o bieżące informacje o postępie prac zarówno dla rady 
dzielnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i wspólnot zainteresowanych tematem, gdyż 
mieszkańcy dowiedzieli się o konsultacjach społecznych tylko dzięki radnym rady dzielnicy  
w Zawodziu. Radna zapytała czy byłaby możliwość zorganizowania w tej sprawie spotkania  
z mieszkańcami.  
Przewodniczący Rady poinformował, że pisemne zapytanie w tej sprawie złożył w dniu 
dzisiejszym do Pana Prezydenta. Jeżeli tylko otrzyma odpowiedź, przekaże ją również Pani 
Radnej. Wyraził także nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie.  
 
Pan Radny Patryk Białas zadał kilka pytań: 
1/ w sprawie efektów pracy Rady ds. poprawy jakości powietrza w Katowicach, 
2/ kiedy Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu będzie przedmiotem prac Rady Miasta,  
3/ jaki jest stan prac nad planem działań na rzecz zrównoważonej energii  
i klimatu, 
3/ w sprawie wycinki drzew na Muchowcu, 
4/ jaki jest efekt inwentaryzacji drzew przy  ul. Owsianej w Katowicach. 
Przewodniczący Rady poprosił o sformułowanie tych zapytań na piśmie.  
 
Punkt 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie 
międzysesyjnym.  / zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym Rada Miasta Katowice 
pracowała zgodnie z ustalonym harmonogramem odbywając wszystkie zaplanowane 
posiedzenia komisji stałych. 
W tym okresie Przewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczył  28 czerwca  2019r.   
w 90. leciu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach oraz w szeregu 
spotkaniach z mieszkańcami w sprawach bieżących. 
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113635/Punkt%208%20sesji.asx
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Pan Radny Dawid Durał poprosił Pana Przewodniczącego aby spowodował terminowość  
w udzielaniu odpowiedzi na pisma Państwa Radnych. Ponadto zapytał o szkolenie dla 
radnych z zakresu urbanistyki.  
Przewodniczący Rady poinformował, że Biuro Rady Miasta na bieżąco monitoruje 
spływające do radnych odpowiedzi na składane przez nich pisma. Poprosił stronę 
prezydencką o przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi. Co do szkoleń radnych  
z zakresu urbanistyki, to Przewodniczący dotychczas podjął następujące działania. Rozesłał 
zapytania co do przewidywanych kosztów takiego ewentualnego szkolenia. Żadna decyzja  
w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wstępnie Przewodniczący zwróci się także do Wydziału 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego aby zorganizować spotkanie informacyjne dla 
zainteresowanych radnych. Ponadto zakupione zostały książki z zakresu tematyki planowania 
przestrzennego. Są one dostępne w Biurze Rady Miasta i można z nich korzystać.  
Pan Radny Dawid Dural podziękował i poinformował, że wypożyczył już jedną z zakupionych 
pozycji książkowych.  
 
Punkt 9 Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 
Lisa w Katowicach (DS -237/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali raport jako druk sesyjny DS-237/19. 
 
Pani Justyna Buchalik Kierownik Referatu Konsultacji  Społecznych  i Budżetu  
Obywatelskiego w Wydziale Komunikacji Społecznej przedstawiła raport z  wyników 
konsultacji społecznych. 
 
Przewodniczący Rady zauważył, że sytuacja jest dość nietypowa, ze względu na to,  
iż inicjatorzy oraz rada dzielnicy nie spotkali się w sprawie zmiany nazwy ulicy ze 
zrozumieniem ze strony mieszkańców. W związku z tym, Przewodniczący Rady podjął decyzję 
o tym, iż w dniu dzisiejszym, po zakończeniu sesji, skieruje pismo do Rady Jednostki 
Pomocniczej w Załężu przekazujące ww. raport. Jednocześnie zostanie w nim skierowana 
prośba o możliwość uczestniczenia w nim Przewodniczącego Rady. Prowadzący obrady 
poinformował także, że do BRM wpłynął wniosek rodziny harcmistrza Lisa o możliwość 
zabrania głosu  
w trakcie sesji, jednak po poinformowaniu, że Rada Miasta przyjmuje jedynie do wiadomości 
przedmiotowy raport, wnioskujący odstąpili od chęci zabrania głosu. Po uzgodnieniach 
poczynionych w trakcie Komisji Organizacyjnej, sprawa zapewne będzie miała swój dalszy 
bieg.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zauważył, że skutek przeprowadzonych konsultacji zdaje się 
być wynikiem jakiegoś nieporozumienia. Nie ma, jak się wydaje, w tej sprawie przeciwników, 
jest to więc jakieś niedopatrzenie, jeżeli chodzi o informację i komunikowanie. Dobrze, że 
Pan Przewodniczący planuje spotkanie z zainteresowanymi stronami, co być może pozwoli 
rozwiać wątpliwości, które spowodowały, że mieszkańcy byli przeciwko propozycji zmiany 
nazwy ulicy. Ostatecznie daje to nadzieję na osiągnięcie kompromisu i zażegnanie konfliktu.  
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113636/Punkt%209%20sesji.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady stwierdził, że 
Rada Miasta Katowice zapoznała się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany nazwy ulicy Lisa w Katowicach. 
 
Punkt 10. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych w 2018r. na terenie 
miasta Katowice przez nadzory wodne w Katowicach, Gliwicach i Bieruniu (DS-238, 239 i 
240/19). /zapis AV/ 
 
Zgodnie z przepisem art. 250 ust. 10 ustawy Prawo wodne kierownik nadzoru wodnego 
przedstawił właściwej Radzie Miasta roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na 
terenie Miasta. 
Katowice znajdują się na terenie nadzorów wodnych w Katowicach, Gliwicach i Bieruniu  - 
trzy sprawozdania Kierowników wpłynęły do Biura Rady Miasta. Na dzisiejszą sesję zostali 
również zaproszeni właściwi Kierownicy. Obecni są przedstawiciele Kierownictwa z Katowic  
i Gliwic. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali trzy sprawozdania jako DS-238, 239  
i 240/19). 
 
Pan Artur Wójcik Kierownik w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Katowicach przedstawił krótką informację.  
 
Pan Radny Patryk Białas stwierdził, że nie zauważył w przedstawionej informacji żadnych 
oznak zaniepokojenia. Tymczasem naukowcy, chociażby z Polskiej Akademii Nauk w sprawie 
zmian klimatu biją na alarm. Człowiek jest przyczyną kryzysu klimatycznego i musimy 
przygotować się na najgorsze, w tym powodzie, huragany i saharyjskie susze. Dlaczego 
władze Katowic są spokojne, skoro wody w Katowicach może zabraknąć szybciej niż się tego 
spodziewamy. Zmiany klimatu powodują, że Polskę coraz częściej dotykają susze. Z danych 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że tylko w 2018 roku z uwagi 
na panującą suszę, na jednego mieszkańca Polski przypadało czterokrotnie mniej wody niż na 
statystycznego Europejczyka. Po drugie, jak podaje WWF Polska, na jednego Polaka przypada 
średnio 1,6 tysiąca metrów sześciennym wody w ciągu roku, podczas kiedy Europejczyk ma 
do dyspozycji  ponad 4,5 tysiąca jej metrów sześciennych. W Polsce, zaopatrzenie opiera się 
przede wszystkim na wodach powierzchniowych, podczas gdy praktycznie nie 
wykorzystujemy potencjału wód podziemnych.  Państwowa Służba Hydrologiczna wydała 
ostrzeżenie przed suszą na terenie ośmiu województw, w tym w województwie śląskim. 
Istnieje zagrożenie, że z kranów nie popłynie woda. Dodatkowo ostrzega się, że na terenie 
kraju, stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20 %.  
Podsumowując, Radny stwierdził, że chciałby mieć pewność, iż w Katowicach nie powtórzy 
się sytuacja, jaka miała ostatnio miejsce w Skierniewicach, gdzie zabrakło wody w kranach.  
Radny poprosił o odpowiedź na kilka pytań: 
1/ ile litrów wody przypada na statystycznego mieszkańca Katowic i jak to wygląda  
w porównaniu z innymi miastami Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii oraz innymi 
metropoliami Polski,  
2/ czy Katowice prowadzą roczny bilans wody opadowej i jaka jej część jest zatrzymywana  
i wykorzystywana w mieście, 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113637/Punkt%2010%20sesji.asx


 

 

 

 

 

10 

3/czy Katowice mają plan retencji wody opadowej i jakie są efekty jego realizacji,  
4/ czy są plany zatrzymania dużej ilości wody opadowej i jej wykorzystania, 
5/ czy dostawcy wody dla Katowic mają wystarczające rezerwy aby zapewnić ciągłą dostawę 
wody dla mieszkańców, 
6/ kto sprawuje nadzór nad rzeką Rawą w Katowicach i jaki jest plan działań władz miasta na 
przywrócenie życia w rzece, 
7/ jaki jest plan działania władz Katowic na wypadek prognozowanej fali upałów  
i nadchodzącej suszy. 
Pan Artur Wójcik Kierownik w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Katowicach stwierdził, że trudno dyskutować z przedstawionymi przez 
Pana Radnego zagadnieniami globalnymi poruszanymi w wypowiedziach autorytetów, 
profesorów, czy też przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk. Zasobność wodna Polski jest 
porównywalna na poziomie Egiptu, choć co do topografii i klimatu różnimy się. Ponieważ w 
tym rankingu znajdujemy się na końcu Europy, to konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, iż 
powinny być podejmowane działania zwiększające retencję. Mówimy tutaj zarówno  
o dużej retencji, tzn. budowie zbiorników, czy retencji mniejszej lub małej, tzn. stawach, 
obszarach bagiennych. Takie działania są podejmowane przez Wody Polskie. Reasumując, 
wody mamy mało, powinniśmy ją oszczędzać, natomiast kwestia wypracowania dobrych 
rozwiązań jest sprawą otwartą. Z jednej strony bowiem mówimy o małej zasobności wody,  
a z drugiej, jeżeli zaczynamy dyskutować o budowie zbiornika, to mamy protesty organizacji 
„zielonych” przeciwko budowie wszelkiego rodzaju infrastruktury hydrotechnicznej. Należy 
więc znaleźć płaszczyznę porozumienia i wypracować formułę zarówno dla dużej retencji, 
mniejszej i mikro - retencji. Są to działania, które także mogą być realizowane na etapie 
planów zagospodarowania przestrzennego i odpowiednich ich zapisów, zaleceń 
architektonicznych w postaci nakazu niebetonowania obszarów lecz stosowania rozwiązań 
alternatywnych. Są to tzw. zielone miasta, czy też zielono-niebieskie, w których zwiększa się 
retencję zamiast betonowania przestrzeni z możliwością budowania zbiorników zarówno 
podziemnych, jak i naziemnych, wyłapujących wody opadowe. Leży to często po stronie 
inwestora, jak i planów zagospodarowania przestrzennego. Ze strony Wód Polskich zawsze 
przy wydawaniu opinii technicznych zaleca się, szczególnie przy budowie obiektów 
wielkopowierzchniowych, obudowanie odpowiednich zbiorników czy to podziemnych, czy 
też naziemnych, wtórne wykorzystanie wody chociażby do celów podlewania, czy innych 
technologicznych celów albo w sanitariatach. Technicznie jest to możliwe. Wody Polskie 
przekazują tę wiedzę na szkoleniach, seminariach, na konferencjach. Jest to nasze wspólne 
działanie. Kolejna grupa pytań Pana Radnego dotyczyła ilości wody na mieszkańca, czy też jej 
dostaw. Pan Wójcik zapewnił, że nie musimy się martwić jeżeli chodzi o zapewnienie wody 
pitnej dla mieszkańców. W naszym przypadku, znajdujemy się w dobrym położeniu, 
ponieważ na Śląsku od lat, jako ewenement na skalę europejską, działa system zaopatrzenia 
w wodę organizowany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, w ramach którego 
posiadamy kilka dużych zbiorników, w tym Goczałkowice, Kozłową Górę, czyli duże 
rezerwuary wody. Woda pozyskiwana z tych zbiorników poddawana jest czyszczeniu, 
następnie transportowana siecią dystrybucyjną GPW do poszczególnych miast i odbiorców, 
którymi są Wodociągi Miejskie. Zasoby GPW są wystarczające, więc jest odpowiednia 
dostępność wody dla mieszkańców. W razie ewentualnych awarii, woda dostarczana jest za 
pomocą beczkowozów. System wodny dla aglomeracji śląskiej został zaprojektowany jeszcze  
w poprzednim systemie, gdzie zapotrzebowanie na wodę i jej zużycie było wielokrotnie 
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wyższe niż obecne. Statystycznie biorąc, dzisiaj jest to kilka metrów sześciennych na osobę. 
Poprzednio było to powyżej 10 metrów sześciennych. Ogromne ilości wody były wówczas 
pochłaniane przez przemysł. Rzeczywista produkcja wody aktualnie jest więc o połowę 
mniejsza niż poprzednio. Oczywiście powinniśmy o wodę dbać, szanować i jak najbardziej 
racjonalnie ją wykorzystywać.  
 
Przewodniczący Rady zadeklarował, że w przyszłym roku zaprosi przedstawicieli Wód 
Polskich na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska, gdzie szczegółowo będzie można 
omówić nurtujące Państwa Radnych zagadnienia.   
 
Pani Edyta Błaszkiewicz Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Gliwicach przedstawiła informację.  
 
Pani Radna Beata Bala zapytała o cieki wodne. Czy prowadzicie Państwo inwentaryzację tych 
cieków, czy sprawdzacie, czy nie naruszyły one swojego biegu z powodu np. wyschnięcia, 
przesunięcia. Czy istnieje raport, z którego  wynika, że ciek wodny przestał istnieć lub został 
przesunięty w inne miejsce.   
Pani Edyta Błaszkiewicz Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Gliwicach potwierdziła, że Wody Polskie są w posiadaniu ewidencji cieków 
wodnych. Cieki z obszaru objętego Nadzorem Wodnym w Gliwicach są uregulowane i nie 
zmieniły swojego biegu.  
 
Pani Radna Beata Bala zapytała o ciek Bielawka.   
Pan Artur Wójcik Kierownik w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Katowicach, w związku z tym, że sprawa dotyczy Nadzoru Wodnego  
w Katowicach wyjaśnił, że zgodnie z prawem grunty pod wodami płynącymi stanowią,  
z definicji, własność Skarbu Państwa. Wszelkie zmiany przebiegu cieku mające charakter 
naturalny, wynikający np. z powodzi,  w sposób naturalny stają się własnością Skarbu 
Państwa. Kwestią drugorzędną jest kwestia własności gruntu i uregulowanie sytuacji 
prawnej. Osoba, której grunty zostały zajęte przez ciek wodny, w wyniku np. zajęcia przez 
powódź, ma prawo wystąpienia o wykup tych terenów lub o odszkodowanie. Geodezyjnie 
wyznaczane są nowe granice biegu cieku wodnego oraz następują zmiany zapisów  
w ewidencji. W przypadku zmiany  przebiegu  cieków  następujących w wyniku działań  
celowych, np. inwestycyjnych, to procedura odbywa się zgodnie z prawem ochrony 
środowiska, wodnym, budowlanym, czyli wiąże się z uzyskaniem zgód na dysponowanie 
gruntem, wejściem w teren oraz realizacją zaplanowanej inwestycji.  
Pani Edyta Błaszkiewicz Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Gliwicach uzupełniła, że właściciel gruntu zalanego ma dwa lata na 
złożenie wniosku o wykup tego gruntu.  
 
Prowadzący obrady wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji stwierdził, że Rada Miasta 
Katowice przyjęła sprawozdania z działań podejmowanych w 2018r. na terenie miasta 
Katowice przez nadzory wodne w Katowicach, Gliwicach i Bieruniu. 
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały 
Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach (DS-249/19). /zapis 
AV/ 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
249/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/204/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-250/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
250/19. 
 
W projekcie uchwały znajduje się podstawa prawna uwzględniająca już wszystkie Statuty 
Jednostek Pomocniczych w Katowicach. Komisja będzie zatem mogła przeprowadzać 
procedury wyborcze do wszystkich Rad Dzielnic. 
Zgodnie z uzgodnieniami klubowymi skład tej Komisji i jej przewodniczenie nie zmieniły się 
od ustaleń poczynionych na sesji w dniu 29 listopada 2018 r. 
 
Do Komisji desygnowani zostali zatem następujący Radni: 

Borys Pronobis – przewodniczący 
Beata Bala  
Krzysztof Kraus 
Piotr Pietrasz 

Ww. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/205/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad 
Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, 
nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 
Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-251/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
251/19. 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113638/Punkt%2011%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113638/Punkt%2011%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113521&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%208,%20Data%2025.07.2019%2012.16.40.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113639/Punkt%2012%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113523&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%209,%20Data%2025.07.2019%2012.18.54.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113640/Punkt%2013%20sesji.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wybory zaplanowano na dzień 24 listopada 2019 r. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/206/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 
wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska 
Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle 
Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-252/19). /zapis 
AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
252/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Wysokość diet została unormowana na tym samym poziomie co w przypadku ostatnich 
wyborów w dniu 14 kwietnia 2019 r. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/207/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-
253/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
253/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Beaty Białowąs, jej miejsce w Komisji zajął Pan 
Bartosz Wydra, który wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/208/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu 
osobowego (DS-254/19). /zapis AV/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113524&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2010,%20Data%2025.07.2019%2012.19.55.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113641/Punkt%2014%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113641/Punkt%2014%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113526&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2011,%20Data%2025.07.2019%2012.21.16.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113642/Punkt%2015%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113528&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2012,%20Data%2025.07.2019%2012.25.51.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113643/Punkt%2016%20sesji.asx
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
254/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Beaty Białowąs wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji,  jej miejsce zajął Pan Bartosz Wydra i objął funkcję 
wiceprzewodniczącego tej Komisji, na co wyraził zgodę.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/209/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-255/19)./ zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
255/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Beaty Białowąs, jej miejsce w Komisji Budżetu, 
Edukacji oraz Infrastruktury i Środowiska zajął Pan Bartosz Wydra, który wyraził na to zgodę. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/210/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-
256/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
256/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Beaty Białowąs, która była wiceprzewodniczącą 
Komisji Infrastruktury i Środowiska, jej funkcję w Komisji zajął Pan Bartosz Wydra, na co 
wyraził zgodę.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/211/19/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113529&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2013,%20Data%2025.07.2019%2012.26.44.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113644/Punkt%2017%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113530&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2014,%20Data%2025.07.2019%2012.27.38.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113645/Punkt%2018%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113531&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 
2018 rok (DS-236/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
236/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/212/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 
przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-241/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
241/19. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/213/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia 
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji 
Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" (DS-242/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
242/19. 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pomimo tego, iż w tym punkcie zgłoszono wniosek o zabranie głosu przez pracownika 
Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, nikt się nie pojawił. 
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał czy został sporządzony biznesplan dotyczący 
połączenia tych dwóch instytucji. W jaki sposób ich ewentualne połączenie wpłynie na ich 
sytuację ekonomiczną.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że obie instytucje zwyczajowo planują swoje 
budżety. Po ewentualnym ich  połączeniu, budżety zostaną skumulowane.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2015,%20Data%2025.07.2019%2012.28.29.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113646/Punkt%2019%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113532&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2016,%20Data%2025.07.2019%2012.29.03.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113647/Punkt%2020%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113533&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2017,%20Data%2025.07.2019%2012.29.42.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113648/Punkt%2021%20sesji.asx
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Pan Radny Adam Lejman-Gąska dopytał o różne wyniki finansowe wypracowane w obu 
instytucjach. Czy ujemny wynik finansowy jednej instytucji nie będzie wpływał na dodatni 
wynik finansowy drugiej.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun stwierdził, że rozumie, iż Pan Radny obawia się, żeby te 
budżety się nie zrównoważyły, tzn. ażeby z jednej instytucji nie pokrywane były straty 
drugiej. Zaprzeczył, jakoby takie były plany miasta.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zapytał, czy Pan Prezydent jest zadowolony z działalności 
Instytucji „Silesia”. Intencją jest, aby ta instytucja nadal funkcjonowała w obecnym 
charakterze. Zatem, czy połączenie tych dwóch instytucji nie zburzy jej tożsamości  
i charakteru. Czy jesteśmy dziś w stanie zagwarantować, że nikt z pracowników nie straci 
pracy po ich połączeniu. Skoro Instytucja „Silesia” wypracowuje zysk i odnosi sukcesy  
w dziedzinie promocji i upowszechnianiu muzyki, to czy łącząc ją z „Miastem Ogrodów’ 
trochę jej nie „ukarzemy”. Na ile bierzemy pod uwagę głosy autorytetów, w kwestiach 
muzycznych,   którzy wyrazili swoje zaniepokojenie propozycją połączenia.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że wszyscy pracownicy Instytucji „Silesia” po 
połączeniu, automatycznie zostaną na dotychczasowych zasadach  przeniesieni do nowej  
instytucji, za wyjątkiem dyrektora jednostki oraz głównego księgowego, co wynika  
z przepisów prawa. Ci natomiast otrzymają inne propozycje pracy. Najprawdopodobniej 
będą to stanowiska kierownicze. Jeżeli coś funkcjonuje dobrze, to nie oznacza, iż nie może 
funkcjonować jeszcze lepiej. Taką szansę Wiceprezydent widzi w połączeniu przedmiotowych 
instytucji kultury. Na zasadzie, że „duży może więcej”, jest szansa, iż mechanizm promocyjny 
może nabrać zdecydowanie większego efektu, szczególnie w kontekście miasta kreatywnego 
UNESCO w dziedzinie muzyki. 
 
Pan Radny Adam Szymczyk odczytał list otwarty wystosowany w tej sprawie przez 
pracowników Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. Wynika z niego 
niezwykle ważna, wieloletnia rola pełnione przez tą jednostkę kultury w życiu miasta.  
Radny stwierdził, że obowiązkiem Rady Miasta jest przychylność wobec tych argumentów  
i zaproponował aby zasiąść do rozmów w celu uspokojenia środowiska, wskazania kierunku 
działania i ewentualnie wypracowania wspólnego stanowiska. To nie jest fuzja, tylko 
„wchłonięcie” jednej instytucji, która ma wypracowany zysk przez drugą, która ma ujemny 
wynik finansowy. Dlaczego nie chcemy tego powiedzieć, że „chcemy dobrze, ale może wy 
macie jakiś lepszy pomysł, więc porozmawiajmy o tym”. Nie stawiajmy ludzi przed faktem 
dokonanym. Jeżeli chodzi o sprawę konsultacji społecznych, to ich po prostu nie było. Takie 
rozmowy należało rozpocząć przed przystąpieniem do sporządzenia projektu uchwały. Nie 
możemy opierać się na przeświadczeniu, że „wiemy lepiej, czego chcą zainteresowani”. Nikt 
z ich  strony  nie wypowiadał się na dotyczący ich bezpośrednio temat. Radny stwierdził,  że 
powinniśmy się przychylić do wystosowanego apelu, spotkać się z zespołem „Silesii”, 
wypracować wspólne stanowisko i dopiero procedować projekt uchwały.  
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały  dotyczy zamiaru i przyczyn łączenia 
dwóch zaproponowanych instytucji. Wyrażamy zatem zamiar i dyskutujemy o przyczynach. 
Rozpoczynamy dzisiaj procedurę, która zakończy się uchwałą. Wobec pisma, które tutaj 
zostało przedstawione, Prowadzący obrady będzie zabiegał o zorganizowanie  spotkania  
z jego autorami, aby rozwiać wszystkie podniesione wątpliwości. Sprawa nie jest więc 
zamknięta.  



 

 

 

 

 

17 

Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że podziela stanowisko Pana Radnego Szymczyka.  
Byłoby  ono w  pełni  uzasadnione w sytuacji gdybyśmy głosowali kolejną uchwałę, czyli  
o połączeniu. Odwróćmy sytuację i wyobraźmy sobie, że Prezydent Miasta, który ma prawo 
zgłaszać taką inicjatywę, rozpoczyna konsultacje ze środowiskiem bez wcześniejszej woli  
i akceptacji  Rady Miasta w tym zakresie. Wydaje się, że byłoby to nadużycie. Zatem 
dzisiejszy wniosek dotyczy zgody na zweryfikowanie, czy stanowisko Prezydenta i podane 
argumenty znajdą zrozumienie przy finalnej decyzji o ewentualnym połączeniu, po 
przepracowaniu tego tematu w wyniku rozmów. Byłoby nierozsądne arbitralne działanie  
w tym zakresie, bez wysłuchania wszystkich zainteresowanych. Katowice są kreatywnym 
miastem muzyki właśnie dlatego, że mamy tak mocne i kreatywne środowisko muzyczne, 
także akademickie i „wyrobionych” odbiorców tej muzyki. Mamy świadomość jakim 
potencjałem dysponujemy  i nikt go nie zamierza lekceważyć.  
 
Pan Radny Dawid Durał  zgłosił  wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez Radnego Dawida Durała 
wniosek, z zastrzeżeniem, że zgłoszone wcześniej osoby będą mogły się jeszcze 
wypowiedzieć.  
Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta Katowice, wobec głosowania: 15 głosów „za”,  
9 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  
 
Pan Radny Krzysztof Kraus zauważył, że nie jest to pierwsze takie połączenie instytucji 
kultury w Katowicach. Produkty kulturalne „Estrady Śląskiej”, czy też „Górnośląskiego 
Centrum Kultury” w Katowicach zostały przejęte, utrzymane i rozwinięte, a nie „zwinięte”, 
jak się to sugeruje obecnie. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" posiada 
10,5 etatów, zatem przy tak małych kadrach ma bardzo nikłe szanse na pozyskiwanie 
rozsądnych i dużych środków zewnętrznych z projektów ministerialnych i innych ponieważ 
ocena organizacyjna takiej instytucji dla grantodawców jest zbyt niska. Radny poprosił aby 
rozmawiając o kulturze, brać pod uwagę, że nie wszystko, co się w niej dzieje można  opisać 
poprzez „słupki” finansowe. „Miasto Ogrodów” posiada m.in. działy badawcze, które nigdy 
nie będą zyskowne. Realizuje projekty finansowane z zewnątrz, przy których zgodnie  
z prawem nie może zarabiać. Nie uzyskuje  tym samym  nadwyżki finansowej. Podał przykład 
projektu, którego wartość wynosi np. 100 tys. zł, miasto dokłada do niego 20 tys. zł  
i w rzeczywistości projekt zyskuje 80 tys. zł, pomimo, że możemy powiedzieć, iż budżet 
miasta wydał na ten cel 20 tys. zł.    
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zwrócił uwagę na pewne zawarte w projekcie 
sformułowania, takie jak:  „zamierza się połączyć”,  „zadeklarować uchwalenie aktu  
o połączeniu” po upływie trzech miesięcy. Zakładamy zatem, że taki akt zostanie uchwalony. 
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Krausa, zwrócił uwagę, że mamy zapisany punkt  
„racjonalizacja kosztów”, widać zatem, że projektodawca brał pod uwagę także sprawę 
kosztów. Ekonomia także odgrywa więc tutaj swoją rolę.  
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecnie jest to deklaracja. Z tej uchwały nie wynika, że 
kolejna uchwała w tej sprawie musi zostać podjęta. 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun  powtórzył po raz kolejny, że projekt uchwały ma 
charakter deklaratywny, czyli intencyjny.  
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Pan Radny Krzysztof Pieczyński nawiązał do podnoszonego wcześniej argumentu, iż poprzez 
połączenie dwóch instytucji zaniknie ich tożsamość i jedna zostanie wchłonięta przez drugą. 
Tymczasem wydaje się, że takie połączenie stanowi szansę dla mniejszego organizmu, gdyż  
w większym można więcej osiągnąć. Nawiązując do polityki, zauważył, że „Nowoczesna” 
także łączy się z „Platformą Obywatelską” na czas wyborów, właśnie po to aby osiągnąć 
„więcej”.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 11 głosach sprzeciwu i braku 
głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr X/214/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom 
S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech basenów 
miejskich (DS-243/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
243/19. 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pan Radny Bartosz Wydra zapytał czy jest prawidłowe aby wskazywać konkretny podmiot, 
czyli Katowickie Wodociągi jako ten, któremu powierza się zarządzanie basenami. Na 
podobne rozwiązanie zdecydowała się już Czeladź, po czym Wojewoda, w ramach nadzoru 
uchylił tę uchwałę właśnie z podanego wcześniej powodu. Wydaje się więc, że uchwała 
powinna mieć charakter intencyjny, bez wskazywania konkretnego podmiotu, co wydaje się 
być kompetencją Pana Prezydenta, a nie Rady Miasta.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula  wyraził nadzieję, że obawy Pana Radnego nie zrealizują się. 
Projekt uchwały został sprawdzony pod względem formalno-prawnym i liczymy na to, że 
nadzór prawny nie zakwestionuje zaproponowanych rozwiązań. Zwrócił się z prośbą do 
radnych o przyjęcie projektu uchwały.  
 
Pan Radny Patryk Białas zapytał dlaczego konkretnie Katowickie Wodociągi mają zajmować 
się zarządzaniem basenami.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula  wyjaśnił, że wskazana Spółka może prowadzić takie zadania 
w zakresie realizacji zadań zleconych mu przez gminę. Założeniem jest aby w okresie kilku 
miesięcy przed oddaniem obiektów do użytku, właściwie je przygotować. Katowickie 
Wodociągi to duża spółka z dużym potencjałem technicznym i personalnym. Sposób 
współpracy z wykonawcą w tej chwili jest wręcz modelowy. Spółka ze względu na formułę 
swojej działalności ma dużo większą możliwość elastycznego podejścia do kwestii 
zatrudnienia. W jednostkach budżetowych są w tym zakresie formalne ograniczenia. Przy 
otwarciu basenów i ich właściwym funkcjonowaniu bezwzględnie konieczne stanie się 
zapewnienie pełnej, profesjonalnej kadry ratowniczej. Planuje się, że będzie to około 50 
osób. Podmiot działający w formie spółki będzie miał znacznie większe możliwości 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113534&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2019,%20Data%2025.07.2019%2012.56.16.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113650/Punkt%2022%20sesji.asx
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pozyskania pracowników z rynku i ewentualne ograniczenia, które w takich sytuacjach mogła 
by napotkać jednostka budżetowa nie będą miały miejsca. Wiceprezydent zapewnił, że nie 
będzie takiej sytuacji, żeby powstało jakiekolwiek zagrożenie przepływów finansowych. 
Funkcjonowanie basenów nie będzie finansowane, czy też dotowane w spółce z przychodów 
uzyskiwanych ze sprzedaży wody. Będą to rozdzielone dwie odrębne księgowości.  
Pan Radny Patryk Białas zapytał czy na potrzeby przekazania zarządzania został sporządzony 
biznesplan. Każdy biznes trzeba zaplanować, włącznie z prognozami dotyczącymi 
przychodów oraz konsekwencji organizacyjnych.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula  potwierdził, że taki biznesplan jest przygotowany. Pewne 
kwestie wymagają jeszcze doprecyzowania. Wspomniany biznesplan pokazuje, że planowana 
działalność nie będzie działalnością dochodową dla spółki. Gdyby tak miało się stać, to 
założenie byłoby zupełnie inne, np. w postaci komercyjnego aquaparku, który miałby na 
siebie zarabiać.  Tymczasem katowiczanie mają inne potrzeby, stąd decyzja Prezydenta 
Miasta aby wybudować trzy baseny na terenie miasta. W ościennych miastach znajdują się 
aquaparki i można z nich korzystać. Do działalności katowickich basenów trzeba będzie  
dopłacić. Miasto chce stworzyć mieszkańcom warunki  prozdrowotne i rekreacyjne. 
Powstającą lukę finansową trzeba będzie uzupełnić. Funkcjonowanie tego obszaru w spółce, 
z rozdzieloną księgowością sprawi, że miasto będzie miało pełną jasność w zakresie wyniku 
finansowego.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zwrócił uwagę na aspekt organizacyjny. Czy Pan Prezydent 
ma pewność, że Wodociągi dadzą sobie radę z takim przedsięwzięciem, gdyż do tej pory nie 
mają praktyki w zakresie działalności kulturalno-sportowej.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula  stwierdził, że formuła w jakiej Prezydent zatrudnia Zarząd 
spółki i powierza mu określone zadania dają gwarancję, iż będą one należycie wykonywane. 
Od kilku miesięcy, wraz z gronem ekspertów, pozyskanych z rynku, miasto pracuje nad 
dopracowaniem szczegółów organizacji pracy już po otwarciu basenów. Wiceprezydent 
poprosił Radę Miasta o podjęcie uchwały.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki podziękował za to, że trzy planowane baseny zostaną oddane. 
Będzie to służyć dzieciom z licznymi skrzywieniami kręgosłupa. Co do Wodociągów, Radny 
stwierdził, że „oni sobie dadzą radę, bo oni nie są ułomni”.  
 
Pan Radny Patryk Białas poprosił o udostepnienie radnym wspomnianego wcześniej 
biznesplanu tego przedsięwzięcia. Wyraził wątpliwość związaną z całym procesem,  
a mianowicie Katowickie Wodociągi to spółka komunalna powołana do realizacji określonych 
zadań, natomiast zarząd spółki obowiązuje kodeks spółek handlowych i wynika z tego 
odpowiedzialność. Biznes czasem się udaje, innym razem nie, tymczasem z wypowiedzi Pana 
Wiceprezydenta wynika, że już w założeniu będzie to działalność niedochodowa. Czy zatem 
zarząd ma świadomość, że będzie działał na szkodę spółki. Niedawno Katowickie Wodociągi 
wypłaciły miastu dywidendę. W związku z tym ten wynik się zmniejszy i będzie to miało 
wpływ na budżet miasta Katowice.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że nie dopuścimy do sytuacji, w której planowo 
prowadzona działalność spółki zlecona przez miasto, naraża ją na straty. W związku z tym,  
o czym Wiceprezydent wspominał już wcześniej, miasto będzie musiało tę lukę finansową 
pokryć. Czyli transparentność, jasność i precyzyjność w prowadzeniu księgowości, właściwe 
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przygotowanie biznesplanu, wiarygodne i rzeczywiste opracowanie założeń do niego ma 
służyć temu, iż będziemy wiedzieć o jakiej kwocie mówimy, a będzie to tzw. rekompensata, 
która sprawi, że wynik działalności spółki w tym obszarze funkcjonowania nie będzie ujemny. 
Wiceprezydent potwierdził, że do funkcjonowania basenów w Katowicach trzeba będzie 
dopłacić. Miasto liczy na to, że jeżeli będzie to prowadzone przez Katowickie Wodociągi, to 
skala dopłaty będzie niższa niż w przypadku innych form, w jakich mogłoby to być 
realizowane. Katowickie Wodociągi są dużą, prężną, dobrze działająca spółką, mającą duży 
obrót w różnych obszarach swojej działalności i efekt synergii, efekt skali związanej  
z zakupami grupowymi  będzie można także w tym obszarze działalności basenów 
wykorzystać. Będziemy dążyć do tego, żeby ten wynik finansowy był jak najmniej 
niekorzystny, jednak z pełną świadomością, że spółce trzeba to będzie zrekompensować. 
Realizacja tego przez spółkę sprawi, że ta rekompensata, to „zamknięcie się na 0” w skali 
budżetu miasta ( tutaj mogą pojawić się potencjalne straty) będzie jak najmniejsza. Po 
stronie korzyści możemy zapisać efekt prospołeczny, publiczny, prozdrowotny działalności  
i funkcjonowania basenów. Musimy mieć świadomość, że pewne obszary samorządu nie 
mogą być dochodowe. 
Przewodniczący Rady dodał, że miasto Katowice jest 100 % akcjonariuszem spółki więc nie 
pozwoli sobie na to, aby generowała ona straty każdego roku budżetowego.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula nawiązał jeszcze do dzisiejszej wizyty na sesji przedstawicieli 
Wód Polskich. Są oni regulatorem, kontrolującym plany taryfowe Katowickich Wodociągów. 
Nie może zatem dojść do sytuacji, w której  przychody z wody, planowo przeznaczone na 
inwestycje, na publiczne zaopatrzenie w wodę, w sieci, w urządzenia wodociągowe, zostaną 
przeznaczone na funkcjonowanie basenów. Miasto musi to „wziąć na siebie”. Wszystko 
będzie transparentne.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zapytał czy szacunkowo można dzisiaj określić jaka to będzie 
kwota.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że przy pełnym obłożeniu basenów, oprócz 
kosztów stałych będziemy mieli koszty związane z ilością osób uczęszczających na baseny. 
Oczywiście  im więcej, tym lepiej. Szacunkowo można mówić o kwocie pomiędzy 5 – 10 mln 
zł. w skali roku dla trzech basenów. Funkcjonowanie basenów przez 16 godzin na dobę 
będzie podyktowane także tym, że miasto chce w znaczny sposób rozwinąć zajęcia pływania 
w katowickich szkołach korzystając z tej nowej infrastruktury. Sprawa wykupywania takich 
usług przez miasto na trzech basenach to jeden z mechanizmów zmniejszania luki 
finansowej. Zajęcia dla dzieci będą bezpłatne, natomiast koszty związane z dowozem dzieci, 
księgowo trzeba będzie zaewidencjonować. Tutaj matematyka będzie bezwzględna, ale takie 
decyzje zostały wcześniej podjęte i musimy zrobić wszystko aby obiekty te były maksymalnie 
obłożone i jak najwięcej mieszkańców z nich korzystało.  
 
Pani Radna Beata Bala stwierdziła, że o wynik finansowy spółki nie martwi się, natomiast  
w kontekście finansów Katowic, Radna zakłada, że zmniejszy się wpływ dywidendy do 
budżetu miasta. Jest to ryzyko.  
Przewodniczący Rady przypomniał, że Wiceprezydent Sobula wspominał już o dwóch 
różnych księgowościach. Jak będzie wyglądał wynik skonsolidowany, to jest sprawa 
przyszłości.  
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Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że funkcjonowanie basenów nie będzie miało 
wpływu na funkcjonowanie spółki. Miasto będzie kompensowało straty.  
Pani Radna Beata Bala zauważyła, że księgowość jest tylko jedna. Miasto będzie musiało 
wypełnić lukę finansową. Powtórzyła, że wpływ z dywidendy ze spółki będzie mniejszy do 
budżetu miasta.  
Przewodniczący Rady powtórzył, że straty z działalności basenów będą pokrywane w taki 
sposób aby nie miało to wpływu na działalność spółki.  Jesteśmy świadomi tego, że do 
basenów będziemy dopłacali, co jest konsekwencją wcześniej podjętych decyzji.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 3 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr X/215/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza 
Fitelberga w Katowicach (DS-247/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr 
DS-247/19. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie zgadzając się 
jednocześnie z propozycjami rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Katowice. 
 
Prowadzący obrady stwierdził, że kierując się najnowszym orzecznictwem sądów 
administracyjnych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2018 r, 
sygn akt II OSK 2841/16, uzyskaną opinią prawną z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta 
Katowice, wyjaśnieniami Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego oraz 
ustaleniami poczynionymi podczas posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 23 lipca  
2019r., zaproponował następujący sposób procedowania tego punktu. Procedura umożliwi 
transparentne przeprowadzenie czynności zidentyfikowania, przedstawienia, umożliwi 
wypowiedzenie się lub zajęcie stanowiska przez Państwa Radnych. 
 
Na początku zwrócę się do Pana Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały.  
Następnie zostaną przedstawione wszystkie uwagi nieuwzględnione przez Pana Prezydenta  
w całości, złożone podczas pierwszego wyłożenia w dniach od 14 października 2018 r. do  16 
listopada 2018 r. 
Kolejno otworzę  dyskusję w tym zakresie i Państwo radni będą mogli zadawać pytania. 
Potem zarządzę  grupowe głosowanie nad sposobem rozpatrzenia tych  uwag. 
 
Następnie analogicznie będę procedował nad uwagami nieuwzględnionymi przez Pana 
Prezydenta w części, złożonymi podczas pierwszego wyłożenia w dniach od 14 października 
2018 r. do  16 listopada 2018 r., uwagami  nieuwzględnionymi w całości, złożonymi podczas 
drugiego wyłożenia w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do  29 maja 2019 r. oraz uwagami 
nieuwzględnionymi w części, złożonymi podczas drugiego wyłożenia w dniach od 29 
kwietnia 2019 r. do  29 maja 2019 r. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113535&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2020,%20Data%2025.07.2019%2013.21.36.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113649/Punkt%2023%20sesji.asx
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Odbędą się zatem  cztery  blokowe głosowania nad uwagami. 
 
Na koniec zarządzę  głosowanie nad samym projektem uchwały. 
 
Zatem Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa  
i Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały oraz nieuwzględnione  
w CAŁOŚCI 28 uwag podczas wyłożenia projektu mpzp po raz PIERWSZY do publicznego 
wglądu w dniach od 16 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r.   
1  
uwagi nr 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1 
2  
uwaga nr 5.2  
3  
uwaga nr  5.3  
4  
uwaga nr  5.4  
5  
uwagi nr  6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2 i 9.4   
6  
uwagi nr  6.7, 7.7, 8.7 i 9.7  
7  
uwaga nr  10.1  
8  
uwaga nr  10.3  
9  
uwaga nr  11.1  
10  
uwaga nr  12.2  
11  
uwagi nr  13.1, 14.1 i 15.1  
12  
uwagi nr  13.2 i 14.2  
13  
uwagi nr  16.1 i 16.2  
14  
uwagi nr  16.5 i 16.6  
15  
uwaga nr  17.1  
16  
uwaga nr  17.2  
17  
uwaga nr  17.3  
18  
uwagi nr  19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 
33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 
49.1, 50.1, 51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 
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65.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1, 77.1, 78.1, 79.1, 80.1, 
81.1, 82.1, 83.1, 84.1, 85.1, 86.1, 87.1, 88.1, 89.1, 90.1, 91.1, 92.1, 93.1, 94.1, 95.1, 96.1, 
97.1, 98.1, 99.1, 100.1, 101.1, 102.1, 103.1, 104.1, 105.1, 106.1, 107.1, 108.1, 109.1, 110.1, 
111.1, 112.1, 113.1, 114.1, 115.1, 116.1, 117.1, 118.1, 119.1, 120.1, 121.1, 122.1, 123.1, 
124.1, 125.1, 126.1, 127.1, 128.1, 129.1, 130.1, 131.1, 132.1, 133.1, 134.1, 135.1, 136.1, 
137.1, 138.1, 139.1, 140.1, 141.1, 142.1, 143.1, 144.1, 145.1, 146.1, 147.1, 148.1, 149.1, 
150.1, 151.1, 152.1, 153.1, 154.1, 155.1, 156.1, 157.1, 158.1, 159.1, 160.1, 161.1, 162.1, 
163.1, 164.1, 165.1, 166.1, 167.1, 168.1, 170.2, 171.2, 172.2  
19  
uwagi nr  19.4, 20.4, 21.4, 22.4, 23.4, 24.4, 25.4, 26.4, 27.4, 28.4, 29.4, 30.4, 31.4, 32.4, 
33.4, 34.4, 35.4, 36.4, 37.4, 38.4, 39.4, 40.4, 41.4, 42.4, 43.4, 44.4, 45.4, 46.4, 47.4, 48.4, 
49.4, 50.4, 51.4, 52.4, 53.4, 54.4, 55.4, 56.4, 57.4, 58.4, 59.4, 60.4, 61.4, 62.4, 63.4, 64.4, 
65.4, 66.4, 67.4, 68.4, 69.4, 70.4, 71.4, 72.4, 73.4, 74.4, 75.4, 76.4, 77.4, 78.4, 79.4, 80.4, 
81.4, 82.4, 83.4, 84.4, 85.4, 86.4, 87.4, 88.4, 92.4, 106.4, 107.4, 108.4, 109.4, 110.4, 111.4, 
112.4, 113.4, 114.4, 115.4, 116.4, 117.4, 118.4, 119.4, 120.4, 121.4, 122.4, 123.4, 124.4, 
125.4, 126.4, 127.4, 128.4, 129.4, 130.4, 131.4, 132.4, 133.4, 134.4, 135.4, 136.4, 137.4, 
138.4, 139.4, 140.4, 141.4, 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5, 147.5, 148.5, 149.5, 150.5, 
151.5, 152.5, 153.5, 154.5, 155.5, 156.5, 157.5, 158.5, 159.5, 160.5, 161.5, 162.5, 163.5, 
164.5, 165.5, 166.5, 167.5, 168.4, 170.4, 171.4  
20  
uwaga nr  91.2  
21  
uwaga nr  91.4 
22  
uwagi nr  93.5, 94.5, 95.5, 99.5, 100.5 i 105.5  
23  
uwagi nr  93.6, 94.6, 95.6, 99.6, 100.6 i 105.6  
24  
uwaga nr  105.7  
25  
uwaga nr  169.5  
26  
uwaga nr  200.3  
27  
uwagi nr  202.4 i 203.4  
28  
uwaga nr  207.1  
Nikt nie zgłosił zamiaru zabrania głosu co do tych uwag.  
Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich grupowe głosowanie. 
Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana 
Prezydenta, tzn. nieuwzględnienie uwag. 
Głosowanie: 25 głosów „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta. 
 
Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego przedstawiła nieuwzględnionych w CZĘŚCI 15 uwag podczas wyłożenia 
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projektu mpzp po raz PIERWSZY do publicznego wglądu w dniach od 16 października 2018 r. 
do 14 listopada 2018 r.   
29  
uwagi nr  6.8, 7.8, 8.8 i 9.8  
30  
uwaga nr  10.2 
31  
uwaga nr  11.2  
32  
uwaga nr  11.3  
33  
uwaga nr  12.1  
34  
uwaga nr  16.3  
35  
uwaga nr  16.4  
36  
uwagi nr  89.4, 93.4, 94.4, 95.4, 96.4, 97.4, 98.4, 99.4, 100.4, 101.4, 102.4, 103.4, 104.4, 
105.4, 168.5  
37  
uwaga nr  91.3  
38  
uwagi nr  106.5, 107.5, 108.5, 109.5, 110.5, 111.5, 112.5, 113.5, 114.5, 115.5, 116.5, 117.5, 
118.5, 119.5, 120.5, 121.5, 122.5, 123.5, 124.5, 125.5, 126.5, 127.5, 128.5, 129.2, 130.5, 
131.5, 132.5, 133.5, 134.5, 135.5, 136.5, 137.5, 138.5, 139.5, 140.5, 141.5, 142.6, 143.6, 
144.6, 145.6, 146.6, 147.6, 148.6, 149.6, 150.6, 151.6, 152.6, 153.6, 154.6, 155.6, 156.6, 
157.6, 158.6, 159.6, 160.6, 161.6, 162.6, 163.6, 164.6, 165.6, 166.5, 167.6  
39  
uwagi nr  173.1, 174.1, 175.1, 176.1, 177.1, 178.1, 179.1, 180.1, 181.1, 182.1, 183.1, 184.1, 
185.1, 186.1, 187.1, 188.1, 189.1, 190.1, 191.1, 192.1, 193.1, 194.1, 195.1, 196.1, 197.1, 
198.1, 199.1, 200.1, 201.1, 202.1, 203.1  
40  
uwaga nr  198.4  
41  
uwaga nr  204.1  
42  
uwaga nr  204.2  
43  
uwagi nr  204.4 i 209.1 
Nikt nie zgłosił zamiaru zabrania głosu co do tych uwag.  
Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich grupowe głosowanie. 
Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana 
Prezydenta, tzn. nieuwzględnienie uwag. 
 
Głosowanie: 21 głosów „za, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta. 
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Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego przedstawiła nieuwzględnionych w całości 13 uwag podczas wyłożenia 
projektu mpzp po raz DRUGI do publicznego wglądu w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do 29 
maja 2019 r.   
44  
uwaga nr  1.1  
45  
uwagi nr  2.1 i 3.1 
46  
uwaga nr  4.1  
47  
uwaga nr  5.1 
48  
uwaga nr  5.2 
49  
uwaga nr  5.3  
50  
uwaga nr  5.4 
51  
uwaga nr  5.5  
52  
uwaga nr  5.6  
53  
uwaga nr  5.7  
54  
uwaga nr  6.1  
55  
uwaga nr  6.2  
56  
uwaga nr  6.3  
Pani Radna Beata Bala zapytała o przedstawione uwagi: 2.1 i 3.1. Poprosiła o uzasadnienie 
rozstrzygnięcia.  
 
Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego wyjaśniła, że jest to kaplica. Konkretnie jest to dom jednorodzinny 
rozbudowywany pod funkcję kaplicy. Uznano, że miejsce to powinno być formą bardziej 
swobodnie ukształtowaną.  
 
Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich grupowe głosowanie. 
Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana 
Prezydenta, tzn. nieuwzględnienie uwag. 
 
Głosowanie:  23 głosy „za”, brak sprzeciwu i brak głosów „wstrzymujących się”.  
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta. 
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Pani Aleksandra Tomkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła  nieuwzględnioną w części uwagę podczas wyłożenia projektu 

mpzp po raz DRUGI do publicznego wglądu w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do 29 maja  

2019 r.   

57  
uwaga nr  5.8  
Nikt nie zgłosił zamiaru zabrania głosu co do tej uwagi.  
Po przedstawieniu uwagi i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło jej głosowanie. Głosowanie 
„za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. 
nieuwzględnienie uwagi. 
 
Głosowanie: 21 głosów „za”, brak sprzeciwu i  brak głosów „wstrzymujących się”.  
Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta. 
( Protokół z imiennego głosowania wszystkich uwag) 
 
Pan Radny Adam Skowron podziękował Panu Prezydentowi za sprawne,   
z dużym wyczuciem społecznym zaplanowanie uchwalenia planu dla omawianego terenu. 
Był tam dość duży nacisk deweloperów aby przekształcić ten teren w funkcję biznesową. 
Dzisiejszym planem udało się zachować społeczny i mieszkaniowy charakter tego miejsca  
 
Po rozpatrzeniu wszystkich uwag, oraz braku głosów do dyskusji, Prowadzący obrady  
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/216/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
 
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS-
248/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
248/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Beaty Białowąs do Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Katowicach desygnowany został  Pan Bartosz Wydra, na co wyraził zgodę.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku  sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr X/217/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2021-24,%20Data%2025.07.2019%2013.53.17.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113536&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2025,%20Data%2025.07.2019%2014.22.31.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113651/Punkt%2024%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113537&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2026,%20Data%2025.07.2019%2014.24.35.pdf
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Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2019 r. (DS-257/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
257/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/218/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-258/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
258/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/219/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
I. J. Paderewskiego w Katowicach (DS-259/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
259/19.  
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/220/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od 
dnia 1 września 2019 roku (DS-245/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
245/19.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113652/Punkt%2025%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113538&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2027,%20Data%2025.07.2019%2014.25.18.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113653/Punkt%2026%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113539&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2028,%20Data%2025.07.2019%2014.25.54.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113654/Punkt%2027%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113540&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2029,%20Data%2025.07.2019%2014.26.35.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113655/Punkt%2028%20sesji.asx
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Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie przed skierowaniem go do zaopiniowania 
Śląskiego Kuratora Oświaty.  Śląski Kurator Oświaty zaopiniował projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/221/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku 
(DS-244/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
244/19.  
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie przed skierowaniem go do zaopiniowania 
Śląskiego Kuratora Oświaty. Śląski Kurator Oświaty zaopiniował projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/222/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 27c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku (DS-
246/19). /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
246/19.  
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie przed skierowaniem go do zaopiniowania 
Śląskiego Kuratora Oświaty. Śląski Kurator Oświaty zaopiniował projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr X/223/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 28. Interpelacje radnych i zapytania radnych. /zapis AV/ 
 
Przewodniczący Rady ponownie 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: 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113541&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2030,%20Data%2025.07.2019%2014.27.21.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113656/Punkt%2029%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113542&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2031,%20Data%2025.07.2019%2014.28.00.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113658/Punkt%2030%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113544&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/Sesja%2010,%20Glosowanie%2032,%20Data%2025.07.2019%2014.28.40.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113659/Punkt%2031%20sesji.asx
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1/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie: 
1.1. miejsca parkingowego przy szkole nr 35, 
1.2. miejsca parkingowego przy szkole nr 34, 
1.3. drogi Granica Wesołej, 
1.4. oznakowania szykan na ulicy Śląskiej, 
1.5. drzew na ulicy Owsianej, 
1.6. płotu przy boisku ul. Medyków, 
1.7. wystających prętów na ul. Medyków. 
2/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie: 
2.1. brakującego chodnika po stronie północnej, ścieżki rowerowej, wymiany oświetlenia 
publicznego na ul. Mysłowickiej na odcinku od ul. Szopienickiej do wiaduktu nad autostradą 
A4, 
2.2. likwidacji niskiej emisji i uciepłowienia Starego Giszowca, 
2.3. hałasu drogowego emitowanego przez autostradę A4. 
3/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
3.1. przywrócenia pierwotnej funkcji Hali Parkowej, 
3.2. wpisania do rejestru zabytków Hali Parkowej, 
3.3. utworzenia strefy rekreacyjnej na terenie miasta,  
3.4. wjazdu na Nikiszowiecki Rynek, 
3.5. ulicy Żyznej, 
3.6. informowania RJP Dąbrówka Mała ws. spotkań dotyczących odoru, 
3.7. utworzenia mini ronda ul. Milowicka i Pod Młynem, 
3.8. terminowego udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 
3.9. zablokowania dojazdu do miejskiego przedszkola samochodom ratowniczo-gaśniczym 
przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. 
4/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: 
4.1. zgody na wykonania chodnika na osiedlu Dombud w Katowicach Kostuchnie w części na 
działce należącej do miasta Katowice, 
4.2. pomocy przy przygotowaniu i wydaniu publikacji historycznej w formie monografii 
książkowej dotyczącej dzielnicy Dąbrówka Mała, 
4.3. punktowego naprawienia kilku dziur na ulicy Bażantów w stronę ulicy Pustułek przy 
osiedlu Dombud w Katowicach Kostuchnie, 
4.4. przejęcia i remontu drogi dojazdowej do osiedla przy ulicy Migdałowców 10-10e  
w Katowicach Podlesiu, 
4.5. kursowania miejskich autobusów w dzielnicy Kostuchna, 
4.6. stworzenia plenarnej biblioteczki w okolicy strefy odpoczynku przy palmach na Rynku. 
5/ Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie działki przy szpitalu im. St. Leszczyńskiego. 
6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
6.1. sytuacji KS Rozwój Katowice, 
6.2. prośby rodziców uczniów klasy 6b Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach,  
6.3. podjęcia interwencji w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców budynku przy ul. Chopina 
8 w Katowicach, 
6.4. przyjęcia dziecka p. A.G. do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 51 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, 
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6.5. apelu Partii Zielonych Region Śląski w sprawie wyeliminowania jednorazowych 
plastikowych/styropianowych opakowań, naczyń, sztućców, butelek w placówkach i 
instytucjach miasta Katowice, 
6.6. udzielenia pomocy mieszkance Katowic p. A. P., 
6.7. prośby Rodziców uczniów klasy 6b Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach, 
6.8. skargi rodziców dzieci – uczestników zajęć w pałacu Młodzieży w Katowicach, 
6.9. przyznania lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności pożytku publicznego na 
rzecz Seniorów dzielnicy Załęże w Katowicach. 
7/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
7.1. umożliwienia Radzie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa udziału w odbiorze 
inwestycji budowy ścieżki rowerowej, 
7.2. stanu zieleni, nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Szwana, 
7.3. zwiększenia bezpieczeństwa w sąsiedztwie przejazdu rowerowego i przejścia dla 
pieszych przez ul. Kwiatkowskiego przy Rondzie Józefa Olejniczaka, 
7.4. zwiększenia bezpieczeństwa w sąsiedztwie przejazdu rowerowego przy Rondzie 
Aleksandry Śląskiej, 
7.5. wytyczenia przejścia dla pieszych przez ul. Witosa przy Rondzie Aleksandry Śląskiej, 
7.6. zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów segregowanych z terenów spółdzielczych. 
8/ Radnego Łukasza Borkowskiego, Radnego Adama Lejman-Gaski, Radnego Jarosława 
Makowskiego, Radnej Barbary Wnęk-Gabor w sprawie informowania o konsultacjach 
społecznych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz gazety miejskiej. 
9/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie terminów rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. 
10/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 
10.1. analizy wykonanych prac remontowych na terenie parku Olimpijczyków, 
10.2. uzupełnienia ławek na Skwerze Zillmanów i w Parku Bolina, 
10.3. ekranów akustycznych w postaci zielonego wału ochronnego przy Przedszkolu 
Miejskim nr 72, 
10.4. wymiany kaloryferów w Miejskim Przedszkolu nr 72, 
10.5. rozlewiska wodnego zagrażającego pobliskim domom w ciągu ulicy Zamkowej oraz 
zdrowiu mieszkańców, 
10.6. utworzenia buspasów przed remontowanymi odcinkami DK86. 
11/ Radnego Patryka Białasa w sprawie: 
11.1. uporządkowania brzegów Rawy na wysokości osiedla Tysiąclecia w Katowicach, 
11.2. zasadzenia 2 drzew imienia Marka i Leszka Turskich na placu Herberta na Osiedlu 
Witosa w Katowicach, 
11.3. otwartego rejestru wniosków i rozstrzygnięć w sprawach wydawania zezwoleń na 
usuniecie drzew lub krzewów, 
11.4. wykonania znaków poziomych na ul. Szewczenki na Załężu w Katowicach. 
12/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 
12.1. oświetlenia ulicy Żeliwnej w dzielnicy Załęże, 
12.2. rozbudowy placu zabaw na osiedlu Witosa, 
12.3. postawienia ekranów na Osiedlu Witosa, 
12.4. sygnalizacji świetlnej na ulicy Gliwickiej z Zarębskiego. 
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Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 
1/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: poprawy prac związanych z drogą dojazdową 
do posesji mieszkańców ulicy Leszczy w Katowicach Zarzeczu. 
2/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
2.1. złego stanu poręczy na moście wzdłuż traktu pieszo-rowerowego nad DTŚ pomiędzy 
Osiedlem Tysiąclecia a Załężem, 
2.2. wykorzystania układu drogowego autostrady A4 i dróg zbiorczych do prowadzenia 
komunikacji zbiorowej. 
3/ Radnego Patryka Białasa i Radnego Jarosława Makowskiego w sprawie rezygnacji z 
pokazu fajerwerków i organizowania festiwalów pirotechnicznych w Katowicach. 
4/ Radnej Beaty Bali, Radnego Patryka Białasa, Radnego Jarosława Makowskiego i Radnej  
Magdaleny Wieczorek w sprawie: 
4.1. utworzenia „Małych wysp zieleni” na dachach przystanków komunikacji zbiorowej w 
Katowicach, 
4.2. miejskich punktów zbiórki drobnych elektroodpadów w Katowicach, 
4.3. realizacji programu odzyskiwania wody deszczowej w Katowicach. 
5/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 
5.1. nasadzenia drzew w dzielnicy Załęże, na osiedlu Witosa i Tysiąclecia, 
5.2. przebudowy skrzyżowania na Osiedlu Witosa, 
5.3. remontu ul. Zarębskiego 5a-7a Katowice – Załęże, 
5.4. ławki przy kościele w Katowicach Załężu, ul. Gliwicka 99. 
6/ Radnego Tomasza Maśnicy i Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie informowania 
radnych Rady Miasta Katowice o planowanych wycinkach drzew w dzielnicach Katowic. 
7/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 
7.1. remontu sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza w 
Katowicach, 
7.2. pilotażowego projektu Szkoła Najlepszych realizowanego przez III Liceum 
Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach. 
8/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
8.1. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Słupskiej i Koszalińskiej, 
8.2. poprawy bezpieczeństwa wyjazdu na ulicę Słupską. 
9/ Radnego Adama Lejman-Gąski w sprawie: 
9.1. zakupu bluz na międzynarodowy turniej hokeja dziewczynek w Rosji. 
9.2. uschniętego drzewa na ulicy Orlików, 
9.3. nawierzchni ulicy Stefana Suberlaka. 
10/ Radnej Beaty Bali, Radnego Patryka Białasa, Radnego Jarosława Makowskiego i Radnej  
Magdaleny Wieczorek w sprawie pilotażowego uruchomienia bankomatu nasion kwiatów w 
Katowicach. 
11/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
11.1. zaproszenia na komisje osób z listu intencyjnego przeciwko połączeniu instytucji Silesia 
z KMO, 
11.2. opinii Zakładu Zieleni Miejskiej dot. Katowickiego Klubu Jeździeckiego. 
 
W okresie międzysesyjnym złożono następujące zapytania radnych: 
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1/ Radnej Barbary Mańdok w sprawie udzielenia informacji dotyczącej planów miasta 
związanych ze starym Giszowcem  tj. zabytkowym budynkiem tzw. „Nojbał” znajdujący się 
przy ulicy Pod Kasztanami w Giszowcu. 
2/ Radnej Barbary Wnęk-Gabor w sprawie budowy stadionu miejskiego w Katowicach. 
3/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie kamienic zlokalizowanych między ulicami Górną a 
Kraszewskiego. 
4/ Radnego Dawida Durała w sprawie; 
4.1. budynku przy ul. Pod Młynem 36, 
4.2. projektu Lumat, 
4.3. zarobków GKS sekcja piłkarska, 
4.4. odpowiedzi na interpelację OZ-III-0 0 0 3.3.20 19 - naprawmy to, 
4.5. 100. lecia Powstań Śląskich, 
4.6. użytkowania saturatora w dni sesyjne, 
4.7. sprawozdania miejskich jednostek kultury, 
4.8. alertów z naprawmy to nr 50147 oraz 50149, 
4.9. rządowego programu zasadzenia 0,5mld drzew do końca roku. 
5/ Radnego Dawida Durała, Radnego Dawida Kamińskiego i Radnego Adama Lejman-Gąski 
w sprawie: 
5.1. ochrony drzew w mieście Katowice i zakupu tomografu mierzącego zdrowotność drzew, 
5.2. zielonych parkingów w mieście Katowice. 
6/ Radnego Dawida Durała w sprawie: 
6.1. podmiotu mającego  zarządzać basenami  miejskimi, 
6.2. podmiotu mającego zarządzać basenami miejskimi 2, 
6.3. usystematyzowanej akcji Straży Miejskiej w  zakresie uporządkowania sytuacji 
parkingowej w Mieście, 
6.4. onet rano z dn.11.07.2019, 
6.5. protokołu ze spotkanie ws. Rymarskiej 4, 
6.6. przerwanego remontu wiaduktu w ciągu ulicy Kołodzieja, 
6.7. liczby nasadzeń, 
6.8. zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, 
6.9. rezygnacji z zadań remontowych w Muzeum Historii Katowic, 
6.10. kadencji dyrektora Muzeum Historii Katowic, 
6.11. nocnego oświetlenia budynku UM na Rynku. 
7/ Radnego Dawida Kamińskiego w sprawie: planowanej koncepcji zmiany ulicy 
Warszawskiej. 
8/ Radnego Krzysztofa Krausa w sprawie: 
8.1. planów Miasta Kato wice względem  rozwoju sieci kolejowej na terenie Miasta Katowice, 
w szczególności   jego zachodniej części, 
8.2. pielęgnacji drzew w mieście. 
9/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie korzystania z dziennika elektronicznego Vulcan. 
 
W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęło zapytanie Radnego Dariusza Łyczko w sprawie 
przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krawczyka, Szopienickiej i Janowskiej w 
dzielnicy Nikiszowiec. 
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Punkt 29. Komunikaty i wolne wnioski./zapis AV/ 
Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów:  

1.W Biurze Rady Miasta, w pokoju 204, w godzinach pracy UM Katowice, istnieje możliwość 
zapoznania się ze zgłoszeniami na ławników sądowych, zachowując zasady RODO. Tajne 
wybory odbędą się na sesji w dniu 24 października 2019r.  
2. Przewodniczący Rady Miasta Żory przesłał, do wiadomości uchwałę Rady Miasta Żory  
z 13.06.2019r. w sprawie wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian  
w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości 
odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.  
3. Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębia Zdroju przesłał, do wiadomości uchwałę Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27.06.2019r. w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych 
działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce, podobnie jak Przewodniczący 
Rady Gminy Czernichów uchwałę z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wystąpienia z apelem  
o podjęcie przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości 
powietrza w Polsce.  
4. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przesłała, do wiadomości uchwałę 
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.06.2019r. w sprawie wystosowania apelu do 
Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji 
oświatowej oraz urealnienie sposobu jej naliczania.  
5. Wojewoda Śląski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 lipca 2019r. stwierdził w części 
nieważność uchwały nr VIII/141/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019r. zmieniającej 
uchwałę w nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie 
powołania Rady Seniorów Miasta Katowice. 
6. Biuro Rady Miasta zamówiło serię książek z zakresu planowania przestrzennego  
i urbanistyki. Zainteresowani mogą  je wypożyczać w sekretariacie Biura Rady Miasta.  
7. Uroczystą sesję Rady Miasta Katowice z okazji urodzin miasta planuje się w dniu 11 
września 2019 r. o godz. 9:00 w pałacu Goldsteinów. 
 
Punkt 30. Zamknięcie sesji.  / zapis AV/ 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął  obrady X sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 14:45. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113660/Punkt%2032%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/113661/Punkt%2033%20sesji.asx

