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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XIII  sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 24 października 2019r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 15.00 
Numery podjętych uchwał: XIII/284/19 do XIII/310/19 
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- Bartosz Wydra 
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Porządek obrad XIII  sesji Rady Miasta Katowice  
 

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

w okresie międzysesyjnym. 
8. Przeniesiony do punktu 26 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-
2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I 
półrocze 2019 roku” (DS-268/19). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy 
położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-266/19). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 
miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza" (DS-336/19). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-337/19). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Gliwickiej --/-- (DS-338/19). 

14. 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. Gliwickiej --/-(DS-339/19). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice 
(DS-340/19). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice 
(DS-341/19). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-313/19). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (DS-343/19). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w 
Katowicach (DS-349/19). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-
335/19). 

21. 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. Gliwickiej --/-- (DS-350/19). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej / (DS-351/19). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2019 rok. (DS-354/19). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-355/19). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów (DS-342/19). 
25a) 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. Zabrskiej / (DS-356/19). 
25b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej    /  (DS-357/19).  
25c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta 
Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach  (DS-358/19). 
25d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku  
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-324/19). 
25e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru 
i granic Aglomeracji Sosnowiec ( DS-360/19).   
25f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice 
w nowym kształcie ( DS-361/19).   

26. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego 
Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w 
Katowicach na kadencję 2020-2023. 
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a) Opinia Zespołu powołanego do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w 
Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-344/19). 

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz 
do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-345/19). 

c) Tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.  
/po tym punkcie zostanie zarządzona godzinna przerwa/. 

d) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 
Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-346/19). 

e) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
Katowice-Wschód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-347/19). 

f) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-348/19). 

       26g) Komunikaty i wolne wnioski. 
27. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  otworzył obrady XIII sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu. 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. 
 
Powitał obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych, Przewodniczących 
Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz internautów.  
Szczególnie serdecznie powitał obecnych na galerii uczestników festiwalu A<FESTIVAL. 
Serdecznie powitał także Pana Artura Ormana Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji  
i Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach. 
Przewodniczący poinformował, że na sesji obecny jest przedstawiciel Firmy zewnętrznej, 
która dostarczyła sprzęt do obsługi sesji.  
Prowadzący obrady przypomniał, że porządek obrad XIII 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.  
 
Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy śp. Josefa Byrtusa Honorowego Obywatela Miasta 
Katowice, przyjaciela Katowic, Konsula Generalnego Republiki Czeskiej, który zmarł na 
początku października oraz pamięć Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego himalaisty, 
którego 30 rocznica śmierci mija  właśnie w dniu dzisiejszym.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115152/Punkt%201%20sesji.asx
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Punkt 2.  Powołanie sekretarzy sesji.  <zapis AV> 
  
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Magdalenę Wieczorek  i  Beatę Balę.  Zainteresowane wyraziły 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 25 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 24 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XI sesji Rady Miasta Katowice z dnia 11 
września 2019 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,  
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI sesji Rady 
Miasta Katowice z dnia 11 września  2019 r. 
Protokół z XI został przyjęty większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 
głosie „wstrzymującym się”.  
 
Prowadzący obrady przypomniał także, że  protokół z XII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 
26 września 2019 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,  
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XII sesji Rady 
Miasta Katowice z dnia 26 września  2019 r. 
Protokół z XII został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania obu protokołów) 
 
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 Katowice zawnioskował o zmiany  

w  porządku obrad polegające  na: 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115153/Punkt%202%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%201,%20Data%2024.10.2019%2011.16.13.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115154/Punkt%203%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%202,%20Data%2024.10.2019%2011.17.03.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115155/Punkt%204%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%203-4,%20Data%2024.10.2019%2011.18.09.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115156/Punkt%205%20sesji.asx
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1) przeniesieniu punktu 8 w brzmieniu Wybory ławników do Sądu Okręgowego  

w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu 

Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 wraz z treścią 

objętą literami a, b, c, d, e i f do punktu 26 oraz odpowiednio utworzeniu tam liter 

a, b, c, d, e i f. 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, przy 27 

głosach „za”.  

 

2) dopisaniu punktu 26 g Komunikaty i wolne wnioski. 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, przy 27 

głosach „za”.  

Pan Radny Adam Szymczyk w imieniu Klubu „Koalicji Obywatelskiej” zawnioskował  
o zdjęcie punktu 12 z porządku obrad sesji. Jest to Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-337/19). 
Stwierdził, że do tej pory, przy procedowaniu tego projektu nie zostały uwzględnione prośby 
mieszkańców. Została bowiem wystosowana przez nich prośba dotycząca przesunięcia 
omawiania projektu uchwały na inny termin, podczas Komisji Rozwoju, gdyż zainteresowani 
chcieli w tej dyskusji uczestniczyć. Tak się nie stało, ze względu na to, że Komisja Rozwoju 
miała wyjazdowe posiedzenie. W związku z tym wspomniane pismo mieszkańców, 
ostatecznie nie zostało uwzględnione, propozycja została odrzucona i procedowano projekt 
uchwały na Komisji Rozwoju. Klub „KO” prosi zatem o przesunięcie procedowania 
wspomnianego punktu w innym terminie, spotkanie w między czasie z zainteresowanymi 
stronami w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Poza pozytywnymi, są także 
negatywne opinie w sprawie. Nikt ich nie wysłuchał.    
Przewodniczący Rady poinformował, że po wspomnianej Komisji Rozwoju, a przed dzisiejszą 
sesją, wraz z Panem Radnym Damianem Stępniem spotkali się z inicjatorami wspomnianego 
przez Pana Radnego Szymczyka wniosku. Wydaje się, że każda wątpliwość została rozwiana. 
Wniosek dotyczył zdjęcia punktu z posiedzenia Komisji Rozwoju, a nie z sesji.  
Pan Radny Damian Stępień potwierdził, że odbyły się spotkania z wnioskodawcami zdjęcia 
przedmiotowego projektu z posiedzenia Komisji Rozwoju. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów, wnioskodawcy nie podtrzymywali wniosku zgłoszonego na Komisji.  
Pan Radny Adam Szymczyk dodał, że także angażował się w sprawę i prowadził rozmowy  
z zainteresowanymi mieszkańcami.  
 
Zmiana w porządku obrad polegająca na zdjęciu punktu 12 z porządku obrad sesji nie 
uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady, w wyniku głosowania: 13 
głosów „za”, 13 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący  się”. 
 
Z powodu kłopotów z systemem do głosowania, zarządzono reasumpcję głosowania.  
W wyniku ponownego głosowania, zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu rady, w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 15 głosów sprzeciwu i 1 głos 
„wstrzymujący się”.  
( Protokół z imiennego głosowania reasumpcji głosowania) 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2014,%20Data%2024.10.2019%2011.42.09.pdf
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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 25a/ 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. Zabrskiej (DS-356/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, 

przy 27 głosach „za”.  

2. dopisaniu punktu 25b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Gliwickiej (DS-357/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, 

przy 27 głosach „za”.  

3. dopisaniu punktu 25c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 
Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-358/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, 

przy 20 głosach „za”.  

4. dopisaniu punktu 25d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-324/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, 

przy 25 głosach „za”.  

5. dopisaniu punktu 25e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w 
skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji  
obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec (DS-360/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, 

przy 26 głosach „za”.  

6. dopisaniu punktu 25f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  
Aglomeracji Katowice w nowym kształcie (DS-361/19). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, przy 
27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania wszystkich zmian) 
 

Punkt 6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  
<zapis AV> 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%205-13,%20Data%2024.10.2019%2011.27.48.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115157/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Miasta Marcin Krupa przedstawił informację o swoich działaniach  
w okresie od w okresie od 24 września do 21 października 2019 r. 

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał o tryb i termin, tzn. do kiedy można zgłaszać uwagi 
do zapisów Statutu Panteonu Górnośląskiego. Odniósł się także do informacji medialnych, 
jakoby w Oświęcimiu miała powstać elektrownia atomowa. Czy miasto Katowice 
wypracowało już jakieś stanowisko w tej sprawie.  
Przewodniczący Rady zaproponował aby sprawa była przedmiotem interpelacji lub 
zapytania.  
 
Pani Radna Beata Bala w kontekście informacji nt. nabycia przez miasto terenu przy ul. 
Nagietek i Stellera zapytała w jakim celu, jakie jest jego przeznaczenie i jakie to są działki. 
Ponadto zapytała czy przy ul. Kaczeńców nastąpiło zbycie działki, czy jej nabycie. Radna 
poprosiła o wyjaśnienie.  
Pan Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że są to regulacje pod drogi.  
Poprosił także o przerwę w obradach o godz. 11.55.  
Po kilkuminutowej przerwie wznowiono obrady. 
 
Wiceprezydent Bogumił Sobula wz. Za Pana Prezydenta, który nagle musiał opuścić obrady 
sesji, zobowiązał  się  udzielić Pani Radnej  odpowiedzi  na  piśmie.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki podziękował za „ul. Kozielską”. Brama jest założona, tynki 
położone. Prace jednak nie są wykonywane, jak należy, trzeba tam zlikwidować grzyb. 
Poprosił aby zwrócić na to uwagę. Podobnie poprosił o wymianę zepsutych schodów. 
Przewodniczący Rady poprosił o sformułowania tych postulatów na piśmie.  
 
Punkt 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady 
Miasta w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 
 
W okresie międzysesyjnym obyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia Komisji branżowych. 
W dniu 10.10 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Panią Naczelnik Aleksandrę 
Tomkiewicz dot. planowania przestrzennego, a w szczególności miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego. Za możliwość organizacji spotkania, Przewodniczący  
podziękował Panom Prezydentom a przede wszystkim Pani Naczelnik za jego poprowadzenie. 
Jednocześnie przypominając Państwu o zbliżających się wyborach do Rad Dzielnic 
poinformował, że wspólnie z radnymi prowadzono działania związane z promocją wyborów. 
Podziękował Panu Prezydentowi za wsparcie i pomoc przy promocji wyborów, które odbędą 
się 24.11.2019 r. 
W tym okresie Przewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczył w następujących 
wydarzeniach: 
2.10 - w XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Był również panelistą podczas 
debaty na temat raportów o stanie gminy. 
7.10 - w inauguracji 5 sezony działalności Świetlicy Koszutka, a następnie w inauguracji 52 
roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=114979
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115158/Punkt%207%20sesji.asx
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Wspólnie z Panem Prezydentem oraz radnymi - w jubileuszu 25-lecia działalności 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”  
9.10 - w spotkaniu mieszkańców osiedla Paderewskiego dot. wyborów do Rady Dzielnicy 
11.10 - w Inauguracji Nowego Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Katowicach a następnie w spotkaniu z mieszkańcami śródmieścia w sprawie zbliżających się 
wyborów do RJP.  
14.10 - w spotkaniu Rady Osiedla Wierzbowa na Koszutce. 
15.10 - w uroczystej Inauguracji Jubileuszowego 90. roku akademickiego Akademii Muzycznej 
w Katowicach.  
W tym samym dniu - w ostatnim posiedzeniu RJP na Dębie podczas, którego podziękował 
radnym tej dzielnicy za współpracę.  
W dniach 16-18.10 - w kolejnej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.  
19.10 - w 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu podczas, którego w imieniu Pana 
Prezydenta Marcina Krupy, Pan Wiceprezydent Bogumił Sobula przekazał symboliczne klucze 
do nowo zakupionego wozu strażackiego dla tej jednostki.  
 
Punkt 8 przeniesiony do punktu 26. <zapis AV> 
 
Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 
wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 
2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego 
Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku” (DS-268/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
268/19. 
Ponadto Radni otrzymali wszystkie materiały związane z realizacją omawianego punktu 
porządku obrad, zawarte w tytule projektu uchwały, wraz ze sprawozdaniem z programu 
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2019r. (DS-328/19). 
W związku z projektem uchwały, wpłynęła również uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10 
września 2019r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (DS-323/19) 
Jest to pozytywna opinia.  
Wszystkie branżowe Komisje Rady Miasta zapoznały się z ww. dokumentami i zaopiniowały 
projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/284/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115159/Punkt%208%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115160/Punkt%209%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115080&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2015,%20Data%2024.10.2019%2012.04.03.pdf
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Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy 
położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-266/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
266/19. 
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 XIII/285/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 
terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza" (DS-336/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
336/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Nazwę otrzymuje skwer położony w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/286/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 
Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-337/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
337/19. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Radny Adam Szymczyk zauważył, że na tym terenie znajdowała się działka wystawiona 
do sprzedaży. Zapytał dlaczego miasto nie skorzystało z prawa jej pierwokupu.  
Wiceprezydent Bobumił  Sobula wyjaśnił, że przystępując do prawa pierwokupu, miasto 
kieruje się wieloma kryteriami: gospodarności, atrakcyjności terenu pod kątem realizacji 
określonych funkcji. W tym konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę cenę tego terenu, 
wystąpiły dwie przesłanki ograniczające atrakcyjność obszaru. Przez ten teren przebiega duży 
uskok górniczy oraz linia napowietrzna. Z tego powodu miasto nie skorzystało  
z  prawa pierwokupu. 
 
Pani Radna Barbara Wnęk- Gabor zapytała o wielkość obszaru tego terenu,  
z przeznaczeniem na park. Najpierw była mowa o 13 ha, teraz już jest mowa o 7 ha. Czym 
jest to spowodowane. Czy część gruntu znajdującego się przy ul. Boh. Monte Cassino nie 
dało się także zaadoptować na zieleń.  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115161/Punkt%2010%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115081&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2016,%20Data%2024.10.2019%2012.04.42.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115162/Punkt%2011%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115082&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2017,%20Data%2024.10.2019%2012.05.21.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115163/Punkt%2012%20sesji.asx
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Wiceprezydent Bobumił  Sobula zauważył, że należałoby się zastanowić, czy koszt tej 
inwestycji odzwierciedlałby efekty i czy ostatecznie uzyskalibyśmy oczekiwany kształt tego 
terenu. Wydaje się, iż ten zakup nie byłby uzasadniony gdyż w efekcie powstałby teren  
o kształcie litery „L”, na którym ilość terenu przeznaczonego na komunikację  wewnętrzną,  
w celu zapewnienia spójności tego obszaru w stosunku do terenów zielonych byłaby 
niekorzystna, stąd właśnie takiej decyzji nie podjęto. Co do wspomnianej powierzchni 7 ha, 
wyjaśnił, że gdybyśmy mogli zbudować park wielkohektarowy, to byłoby to pewnie dobre 
rozwiązanie, natomiast biorąc pod uwagę uwarunkowania, jakie na tym obszarze występują, 
a także spójność terenu, jego atrakcyjność, możliwość przeznaczenia określonych kwot na 
realizację celów, sprecyzowanie i skonkretyzowanie wartości, określono ten teren na 
poziomie 7 ha, co jest wielkością o równowartości 10 boisk piłkarskich. W efekcie procesu 
inwestycyjnego da to ciekawy, zapewne dobry efekt dla okolicznych mieszkańców.  
Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor podjęła temat kwot. Jeżeli mówimy o parku 7 ha, to 
jakiego rzędu są to kwoty.  
Wiceprezydent Bobumił  Sobula wyjaśnił, że są to kwoty rzędu 5-10 mln zł. Są to średnie 
wartości. O konkretnych wartościach możemy mówić dopiero na etapie posiadania 
konkretnego projektu z wyliczonym kosztorysem.  
Pani Radna Barbara Wnęk - Gabor zgłosiła wniosek o przerwę w obradach.  
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W jego wyniku, przy 14 głosach 
„za”,11 głosach sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się o godzinie 12.10 ogłoszono 
przerwę w obradach.  
O godzinie 12.20 wznowiono obrady.  
 
< Punkt 12 c.d. – zapis AV> 
 
Pani Radna Beata Bala zapytała czy przewiduje się współpracę z mieszkańcami na etapie 
projektowania, tzn. jak ten park ma wyglądać. Czy bierze się także pod uwagę współpracę  
z biologami, którzy mogliby np. stwierdzić, że w tym rejonie występują rzadkie rośliny. Czy 
przy projektowaniu odbędą się konsultacje społeczne. Oczekiwania mieszkańców są tutaj 
duże.  
Wiceprezydent Bobumił  Sobula stwierdził, że wyprzedzamy pewne działania. Obecnie 
dyskutujemy o przystąpieniu do sporządzenia planu. Wszelkie zasady dotyczące konsultacji 
społecznych zostaną dotrzymane. Miastu zależy na szerokiej partycypacji społeczeństwa. 
Wszystkie prace projektowe będą prowadzone zgodnie z literą prawa, wymaganiami 
branżowymi, po to by w efekcie powstała dobra jakościowo lokalizacja, odpowiadająca 
potrzebom mieszkańców. 
 
Pan Radny Damian Stępień wyjaśnił kilka spraw. Rozmawiamy o obszarze, na którym 
funkcjonuje już plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony prze Radę Miasta  
w 2008r. Pierwotnie miał tu stanąć jeden z basenów miejskich. Obowiązujący plan 
dopuszczał taką funkcję. Okazało się jednak, że ze względu na uwarunkowania geologiczne, 
teren nie może zostać zaadoptowany pod basen miejski. Padła zatem deklaracja ze strony 
Pana Prezydenta, że w całości teren ten zostanie przekazany mieszkańcom pod park miejski, 
ale wymagać to będzie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Stosowne wnioski 
w tej sprawie zgłosiła Rada Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice, podejmując uchwałę  
w tym zakresie, wskazując teren wokół stawu, czyli ten, który jest obecnie przedmiotem 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115164/Punkt%2014%20sesji.asx
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projektu uchwały Rady Miasta Katowice. Sprawa ta została poparta przez Radę Jednostki 
Pomocniczej z Dąbrówki Małej. Radni miejscy, w osobach Pana Macieja Biskupskiego i Pana 
Damiana Stępnia wnioskowali do Pana Prezydenta o zmianę planu zagospodarowania tego 
terenu, tak by w obszarze zaznaczonym na mapie mógł powstać park miejski. Zmiana planu 
jest zatem konieczna, aby mógł w tym miejscu powstać park miejski. Jest to zgodne  
z oczekiwaniami mieszkańców i pracą wspomnianych radnych w tym zakresie. Radny rozwiał 
wszelkie wątpliwości, twierdząc, że obszar zaznaczony na mapie należy do miasta. Po 
podjęciu przedmiotowej uchwały, będziemy mogli pracować nad planem, który  
w 100 % zabezpieczy ten duży obszar pod park. 
 
Pan Radny Dawid Durał zwrócił się do radnych z prośbą aby wyczerpywać  zadawanie pytań 
na komisjach. Sam chętnie zapoznał by się z odpowiedziami. Wydaje się, że sesja nie jest do 
tego miejscem. Wszystkie zadawane obecnie pytania, można było zadawać podczas komisji.  
 
Pan Radny Adam Szymczyk podziękował za pracę Pana Radnego Biskupskiego i Stępnia  
w omawianym temacie. Jeżeli chodzi o tereny zielone w Katowicach, to jest problem. 
Wszyscy jesteśmy za tym aby one powstawały, szczególnie w centrum i śródmieściu. Zapytał, 
czy wiemy co w planie zagospodarowania ma powstać na tym ternie, który jest pozostałością 
planowanych pierwotnie 13 ha. Co tam może powstać, jakie inwestycje. 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski potwierdził, że razem z Panem Radnym 
Damianem Stępniem wykonali bardzo dużą pracę w zakresie spowodowania zmiany planu 
zagospodarowania tego terenu. Podkreslił tu także zaangażowanie Pana Radnego Adama 
Szymczyka. Dodał, że zmieniamy jedynie część tego planu. Na obszarze, którego dzisiejszą 
uchwałą nie zmieniamy w sensie planu zagospodarowania będzie obowiązywał ten, który 
uchwalono w 2008r. Według jego zapisów, obszar ten jest przeznaczony m.in. pod zabudowę 
mieszkaniową, co wydaje się celowe, gdyż istnieje tam już wieloletnia infrastruktura, tzn. 
szkoły, przedszkola. Nie trzeba będzie jej więc tworzyć.   
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/287/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Gliwickiej --/-- (DS-338/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
338/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115083&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2019,%20Data%2024.10.2019%2012.29.56.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115165/Punkt%2015%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  
/Uchwała nr XIII/288/19/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 14. 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. Gliwickiej --/-(DS-339/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
339/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/289/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice 
(DS-340/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
340/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 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 XIII/290/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-
341/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
341/19. 
Komisje: Budżetu Miasta oraz Transportu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 10 głosach sprzeciwu i 1 głosie  
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIII/291/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115084&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2020,%20Data%2024.10.2019%2012.30.33.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115166/Punkt%2016%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115085&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2021,%20Data%2024.10.2019%2012.31.14.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115167/Punkt%2017%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115086&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2022,%20Data%2024.10.2019%2012.31.53.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115168/Punkt%2018%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115087&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2023,%20Data%2024.10.2019%2012.32.34.pdf
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Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-313/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
313/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego również ten projekt pozytywnie 
zaopiniowała. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/292/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-343/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
343/19  
Komisje: Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/293/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA 
w Katowicach (DS-349/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
349/19. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rozwoju Miasta i powstał w wyniku 
decyzji Rady Miasta Katowice powziętej na ostatniej sesji. 
Prezydent Miasta Katowice w piśmie z dnia 18 października 2019 r. przedstawił pozytywną 
opinię do projektu – projekt spełnia wymogi formalno-prawne. 
 
W tym punkcie o zabranie głosu na sesji poprosiła Pani A K.  
W wyniku jednogłośnego głosowania przez Radę Miasta Katowice:  25 głosów „za”, 
udzielono głosu Wnioskodawczyni. 
Pani A.K przedstawiła się jako przedstawicielka Spółki „Holdimex”, która jest inwestorem 
zastępczym planowanej inwestycji. Poinformowała, że przeprowadzane są obecnie spotkania 
z mieszkańcami, którzy wnieśli uwagi do tego inwestycyjnego projektu. W ich wyniku 
wypracowywany jest konsensus. Kolejne spotkanie, które ma się odbyć w obecności 
wszystkich mieszkańców ul. Wita Stwosza 30b i 30c, będzie poświęcone rozwianiem 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115169/Punkt%2019%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115088&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2024,%20Data%2024.10.2019%2012.33.12.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115170/Punkt%2020%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115089&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2025,%20Data%2024.10.2019%2012.33.51.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115171/Punkt%2021%20sesji.asx
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wątpliwości związanych z prowadzeniem robót ziemnych, sposobu zabezpieczenia ścian oraz 
kwestii związanych z granicami ich nieruchomości i przywrócenia ogrodzenia do stanu 
pierwotnego. Są to zagadnienia, które wzbudzały najwięcej kontrowersji. Ponadto proceduje 
się także drogę pożarową. Autor projektu konsultuje pozytywne uzgodnienia i posiada już 
wymagane opracowania uprawnionego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż. Opinia 
ta wskazuje jednoznacznie na możliwe rozwiązania do zastosowania w tej sprawie. 
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/294/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-
335/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
335/19. 
Komisje: Transportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/295/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21. 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. Gliwickiej --/-- (DS-350/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
350/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/296/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia 
zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115090&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2027,%20Data%2024.10.2019%2012.37.51.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115172/Punkt%2022%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115091&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2028,%20Data%2024.10.2019%2012.38.28.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115173/Punkt%2023%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115092&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2029,%20Data%2024.10.2019%2012.39.05.pdf
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lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej   / (DS-351/19). 
<zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
351/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/297/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu 
oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-354/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
354/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie  
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIII/298/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-355/19). 
<zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
355/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie  
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIII/299/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów (DS-342/19) wraz z autopoprawką. <zapis AV> 
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115174/Punkt%2024%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115093&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2030,%20Data%2024.10.2019%2012.39.45.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115175/Punkt%2025%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115094&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2031,%20Data%2024.10.2019%2012.40.20.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115176/Punkt%2026%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115095&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2032,%20Data%2024.10.2019%2012.41.07.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115178/Punkt%2027%20sesji.asx
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
342/19 wraz z autopoprawką. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Prezydent Miasta Katowice w piśmie z dnia 16 października 2019 r. przedstawił pozytywną 
opinię do projektu i zaproponował rozważenie wykreślenia § 4 bo stanowi de facto 
powtórzenie § 3. Komisja tę sugestię przyjęła jako autopoprawkę do projektu. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Damian Stępień przedstawił projekt 
uchwały. Zaakceptował propozycję Pana Prezydenta, wyrażoną we wspomnianym piśmie, 
jako autopoprawkę komisji.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu najbliższej sesji - 21 listopada 2019 r. o godz. 
9:00 planuję zorganizować dla radnych specjalne szkolenie z przepisów antykorupcyjnych, 
które przeprowadzi przedstawiciel CBA z Delegatury w Katowicach. 
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i braku głosów  
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/300/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25a) 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. Zabrskiej   /   (DS-356/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
356/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/301/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  
w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Gliwickiej (DS-357/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako 
druk sesyjny DS-357/19. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115096&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2033,%20Data%2024.10.2019%2012.44.14.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115179/Punkt%2028%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115097&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2034,%20Data%2024.10.2019%2012.45.16.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115180/Punkt%2029%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/302/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 
7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 
(DS-358/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako 
druk sesyjny DS-358/19. 
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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/303/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-324/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako 
druk sesyjny DS-324/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji przekazanej 
na Platformę Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji nie wniesiono uwag. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/304/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji 
Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji  obszaru i granic Aglomeracji 
Sosnowiec (DS-360/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni  otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
360/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115098&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2035,%20Data%2024.10.2019%2012.45.51.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115181/Punkt%2030%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115099&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2036,%20Data%2024.10.2019%2012.46.34.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115182/Punkt%2031%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115100&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2037,%20Data%2024.10.2019%2012.47.12.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115183/Punkt%2032%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  
/Uchwała nr XIII/305/19/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 25f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  Aglomeracji Katowice  
w nowym kształcie (DS-361/19). <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
361/19. 
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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/306/19/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 26. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego 
Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na 
kadencję 2020-2023. <zapis AV> 
 
a) Opinia Zespołu powołanego do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 
2020-2023 (DS-344/19). 
 
Pan Radny Krzysztof Kraus Przewodniczący Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych 
w Katowicach na kadencję 2020-2023 przedstawił opinię Zespołu. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni mieli możliwość zapoznania się ze zgłoszeniami 
kandydatów na ławników. 
 
b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania  
w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego 
Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na 
kadencję 2020-2023 (DS-345/19). 
 
Prowadzący obrady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
345/19. 
 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIII/307/19/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115101&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2038,%20Data%2024.10.2019%2012.47.51.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115191/Punkt%2033%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115102&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2039,%20Data%2024.10.2019%2012.48.23.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115185/Punkt%2034%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115103&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Na podstawie przyjętego Regulaminu przeprowadzono tajne wybory. 
 
Na początku wybrano 7 osobową Komisję Skrutacyjną. 
 
Klub Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” zgłosił 3 kandydatów do Komisji: 

1) Krzysztofa Pieczyńskiego 
2) Barbarę Mańdok 
3) Tomasza Szpyrkę 

 Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Klub Radnych „Koalicji Obywatelskiej” zgłosił 2 kandydatów do Komisji: 

1) Patryka Białasa 
2) Łukasza Borkowskiego  

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” zgłosił 2 kandydatów do Komisji: 

1) Piotra Pietrasza 
2) Dawida Kamińskiego  

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał skład 
Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie.  
Komisja Skrutacyjna została powołana  jednogłosie, przy 25 głosach „za”.  
Z powodu problemów z systemem do głosowania, Pan Radny Piotr Pietrasz i Pani Radna 
Barbara Wnęk-Gabor zgłosili do protokołu, że głosowali „za” zaproponowanym składem 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
O godz. 13.00 ogłoszono przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej  
i przygotowania kart do głosowania.  
  
<Punkt 26 c.d. – zapis AV> 
 
c) Tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Pieczyński odczytał regulamin wyborów. 
 
Poinformowano, że na sali znajduje się miejsce dla Radnych, umożliwiające dyskretne 
wypełnienie karty do głosowania.  
Przypomniano także, że na karcie nr 1, 3, 4 i 5 stawiany jest  znak „X” w odpowiedniej kratce 
(jednej z trzech – za, przeciw i wstrzymujących się) przy każdym kandydacie, a na karcie nr 2 
wybieranych jest  28 spośród 40 kandydatów stawiając „X” przy ich nazwiskach. 
 
Komisja Skrutacyjna – zgodnie z listą obecności - rozdała karty do głosowania i 
przeprowadziła procedurę tajnych wyborów. 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2013,%20Glosowanie%2040,%20Data%2024.10.2019%2012.56.37.pdf
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115186/Punkt%2036%20sesji.asx
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Po zakończeniu głosowania, o godz. 13.30  ogłoszono przerwę w obradach. 
O godz. 14.30 wznowiono obrady.  
 
<Punkt 26 c.d. – zapis AV> 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Pieczyński odczytał 5 protokołów Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
d) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach 
na kadencję 2020-2023 (DS-346/19). 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały 
jako druk sesyjny DS-346/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Odczytał uchwałę. Uchwała nie była głosowana, gdyż tajny wybór stwierdziła Komisja 
Skrutacyjna. 

/Uchwała nr XIII/308/19/ 
 
e) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-
Wschód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-347/19). 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały 
jako druk sesyjny DS-347/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Odczytał uchwałę. Uchwała nie była głosowana, gdyż  tajny wybór stwierdziła Komisja 
Skrutacyjna. 

/Uchwała nr XIII/309/19/ 
 
f) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód 
w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-348/19). 
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały 
jako druk sesyjny DS-348/19. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Odczytał uchwałę.  
Uchwała nie była głosowana, gdyż  tajny wybór stwierdziła Komisja Skrutacyjna. 

/Uchwała nr XIII/310/19/ 
 
W związku z zakończeniem procedury związanej z wyborami ławników, Przewodniczący 
Rady podziękował Radnym oraz Komisji Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie wyborów. 
 
Punkt 26g) Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów międzysesyjnych:  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115187/Punkt%2038%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115104&menu=660
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115105&menu=660
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=115106&menu=660
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115188/Punkt%2039%20sesji.asx
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1.Wsłuchując się w głos PP. Radnych oraz obserwując dotychczasową praktykę w tym 
zakresie poinformował, iż nie będzie już odczytywał na sesji zapytań  
i interpelacji radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, interpelacje i zapytania są 
składane na piśmie za  pośrednictwem Przewodniczącego Rady, do Pana Prezydenta  
powszechnie dostępne wraz z odpowiedziami w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Katowice i w Biurze Rady Miasta Katowice. Ustawa milczy na temat ich odczytywania 
na sesji. Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz. 
Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 7488) stwierdził, iż przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym zawierają kompleksowe regulacje dotyczące składania interpelacji i zapytań oraz 
trybu ich rozpatrywania. Przewodniczący Rady nie musi zatem informować rady o ich treści 
na sesji. 
Ponadto, Przewodniczący Rady poprosił radnych o wykorzystywanie (w miejsce interpelacji, 
wniosków i zapytań) dla interwencji dot. naprawy chodników, czy dróg, aplikacji 
internetowej „NaprawmyTo.pl”, gdzie takie interwencje można szybko zgłosić. 
2.Stosownie do wymogów art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm.), przedstawił  informację 
dot. analizy złożonych pierwszych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Katowice 
VIII kadencji samorządu oraz według stanu za rok 2018r. 
3.Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 
Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 10.10.2019r. przekazał informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych za 2018r. składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia, tj. 
372 osób, w tym: czterech Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, 87 
pracowników UM Katowice w związku z udzielonym upoważnieniem do wydawania decyzji 
administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, 188 kierowników jednostek 
organizacyjnych miasta Katowice, 10 osób zarządzających i członków organów 
zarządzających gminną osobą prawną, 81 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 
w związku z otrzymaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Katowice. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że osoby 
wymienione, złożyły je w ustawowym terminie. Analiza nie wykazała nieprawidłowości.   
 
4.Pani mecenas B Z pismem z dnia 12 września 2019 r. wezwała Radę Miasta Katowice  
o uchylenie uchwał Rady Miasta:  
- nr XLI/842/09 z dnia 27.04.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic, 
- nr XXVIII/583/16 z dnia 27.07.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
Katowic. 
Pismo zostało przekazane PP Radnym. 
5. Wojewoda Śląski z pismem z dnia 23 października 2019 znak KOXIV.414.7.136.2019 
poinformował, że oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady oraz Pana Prezydenta  
za 2018 r. zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
6.Przewodniczący Rady Miasta Żory przesłał uchwałę nr 175/XI/19 Rady Miasta Żory z dnia 
26 września 2019r. w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm RP o odrzucenie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy  
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o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
7. Tylko do jutra, tj. 25.10.2019r. można zgłaszać się na radnych 7 rad dzielnic oraz do komisji 
obwodowych. 
8. Również jutro, w Warszawie zostanie odsłonięty Pomnik Wojciecha Korfantego. 
Przewodniczący będzie uczestniczył w uroczystościach.  
Jednocześnie podziękował Państwu Radnym, którzy się zgłosili i także wezmą udział w tej 
doniosłej uroczystości. 
 
Punkt 27. Zamknięcie sesji.  <zapis AV> 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 15.00. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/115189/Punkt%2040%20sesji.asx

