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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XVI  sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 13 lutego 2020r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 13.40 
Numery podjętych uchwał: XVI/380/20 do XVI/396/20 
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 26 radnych ( na 28 ogółem). 
Radni nieobecni: 
1. Łukasz Borkowski 
2. Józef Zawadzki 
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Porządek obrad XVI  sesji Rady Miasta Katowice 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 
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. Informacja Prezydenta Miasta Katowice - Raport z konsultacji społecznych 

dotyczących ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże i 
nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-443/20). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 
Miasta Katowice za 2019r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta 
Katowice za 2019r. (DS-437/19). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 
(DS-398/19). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w 
Katowicach (DS-399/19). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego 
Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 
dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji 
Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby 
wojskowej (DS-438/19). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 (DS-439/20). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 r. (DS-
441/20). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu (DS-436/19). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 
nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-
440/20). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-448/20). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta 
Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
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Katowic oraz uchwałę nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-449/20). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -
- położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów --- w Katowicach (DS-450/20). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia 
należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie 
przekracza 100 zł. (DS-451/20). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-
396-19). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2020 rok (DS-453/20). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS- 454 /20). 
23a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia 
naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów 
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości 
obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”  
w Katowicach (DS-442/20).  
23b) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-444/20).  

24. Komunikaty i wolne wnioski. 
25. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski  otworzył obrady XVI sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu. 
 
Przewodniczący Rady powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał Państwa Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. 
Powitał obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych, Przewodniczących 
Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz internautów.  
Serdecznie powitał także Pana Artura Ormana i Tomasza Ciepałę z Komendy Miejskiej Policji  
i Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach. 
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Prowadzący obrady przypomniał, że porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Katowice VIII 
kadencji samorządu został Państwu radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  
 
Przybyłych na sesję Prowadzący poinformował, iż w związku z rozporządzeniem RODO 
Państwa dane osobowe dotyczące wizerunku oraz wypowiedzi są przetwarzane w związku  
z realizacją zadania publicznego tj. nagrywania obrad Rady Miasta Katowice przez 
urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk jak również udostępniane na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Katowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu Państwa danych została wywieszona przed 
wejściem do sali sesyjnej oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Katowice. 
 
Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy pamięć śp. Pawła Czaplińskiego Radnego Rady 
Miasta Katowice w latach 1998-2006, którego pogrzeb odbył się w dniu 31 stycznia 2020 r. 
 
Punkt 2.  Powołanie sekretarzy sesji.   
  
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Dawida Durała  i  Patrycję Grolik.  Zainteresowani wyrazili zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
sekretarzy sesji w zaproponowanym wcześniej składzie. 
Rada Miasta Katowice powołała sekretarzy sesji  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.   
 
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 23 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XV sesji Rady Miasta Katowice z dnia  
19 grudnia 2020r. 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 XV sesji Rady 
Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2020r. 
Protokół z XV został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%201,%20Data%2013.02.2020%2011.11.43.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%202,%20Data%2013.02.2020%2011.12.37.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%203,%20Data%2013.02.2020%2011.13.33.pdf
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Punkt 5.  Zmiany w porządku obrad.   
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 23a) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad 
przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia 
kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz 
wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie 
Plus" w Katowicach” (DS-442/20); 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, przy 26 
głosach „za”; 

2. dopisaniu punktu 23b) rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-
444/20). 

Zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, przy 26 
głosach „za”; 
( Protokół z imiennego głosowania zmian) 
 
Pan Patryk Białas przypomniał, że wraz z Panem Jarosławem Makowskim, Przewodniczącym 
Klubu „KO” złożyli wnioski o uzupełnienie porządku obrad. Zapytał na jakim etapie są te 
wnioski.  
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w dniu 10 lutego br. wpłynął wniosek Przewodniczącego 
Klubu „Koalicji Obywatelskiej” o rozszerzenie porządku obrad „kolejnej sesji Rady Miasta 
Katowice”. Kolejna, to znaczy następna. Odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona. 
 
Punkt 6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.   
 
Wiceprezydent Bogumił Sobula  przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 
Katowice w okresie od w okresie od 17 grudnia 2019r. do dnia 10 lutego 2020r. 
 

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 
Jednocześnie Pan Wiceprezydent uzupełniając  informację, odniósł się do planów wstępnych 
związanych z poszukiwaniem lokalizacji dla bazy autobusowej dla zajezdni PKM Katowice. 
Jedyna lokalizacją, która wstępnie jest brana pod uwagę to teren po KWK „Kleofas” przy linii 
kolejowej. Miasto analizuje możliwość pozyskania tego terenu od strony formalno-prawnej. 
Jeżeli się to uda, to wówczas przystąpimy do przygotowania jakiegoś pomysłu związanego  
z rewitalizacją tego miejsca, a jeśli taka koncepcja powstanie, to z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron. Droga do realizacji tego przedsięwzięcia jest jednak jeszcze dość 
daleka.  
Kolejna omawiana przez Pana Wiceprezydenta kwestia dotyczyła projektowania stadionu 
miejskiego. W ciągu ostatnich tygodni Pan Wiceprezydent odbył kilka spotkań  
z projektantem. Prowadzone są negocjacje cen i ich kalkulacja. Wygląda to dosyć obiecująco. 
Jeszcze za wcześnie na podsumowania. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Zestaw materiałów 
dotyczących projektowania to ponad 80 dokumentów. Zostaną one w stosownym czasie 
przedłożone P.P. Radnym.     
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%204-5,%20Data%2013.02.2020%2011.17.20.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=116978
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Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor w związku z przygotowywaniem uchwały dotyczącej 
powołania Rady Muzeum Historii Katowic, zapytała dlaczego informacja o możliwości 
zgłoszenia się do tej Rady nie została podana do publicznej wiadomości np. w gazetce „Nasze 
Katowice”, na fanpagu Urzędu Miasta, na BIP-ie itd., tak aby wszystkie zainteresowane 
stowarzyszenia naukowe, twórcze, fundacje wspierające działalność Muzeum mogły się do 
wspomnianej Rady zgłosić. Zgodnie z ustawą, 1/3 jej składu zgłasza miasto, a 2/3 różne inne 
podmioty. Dobrze, aby każdy zainteresowany podmiot mógł się zgłosić. Radna poprosiła aby 
w projekcie uchwały, przy proponowaniu osób do ww. Rady, odnotować informację przez 
kogo zostały one zgłoszone. Radna poruszała już tą kwestię podczas Komisji Kultury, 
Promocji i Sportu, jednak nie spotkało się to z jakimkolwiek oddźwiękiem. 
Wiceprezydent Bogumił Sobula zobowiązał się udzielić Pani Radnej odpowiedzi na piśmie.  
 
Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor nawiązała do zadanego przez siebie pytania z ostatniej 
sesji Rady Miasta Katowice, na które nie otrzymała dotychczas odpowiedzi, a pytała wówczas 
ile dotychczas środków finansowych miasto Katowice wydało na projekty związane z budową 
nowego stadionu miejskiego. Poprosiła o udzielenie pisemnej odpowiedzi.  
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski poprosił stronę prezydencką o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi Pani Radnej.  
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał o przebudowę DK-86. W jednym terminie zamykana 
jest tam ulica Kolista, a zaraz po tym ma zostać rozpoczęty remont wiaduktu w Murckach, na 
który są kierowane objazdem samochody ciężarowe. Czy jest możliwe aby o parę dni 
przesunąć remont wiaduktu w Murckach, aż do czasu otwarcia ulicy Kolistej. 
Wiceprezydent Bogumił Sobula potwierdził, że tak właśnie się stanie.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zauważył, że z informacji przedstawionej przez Pana 
Wiceprezydenta wynika, iż umowa Dyrektora „Instytucji Miasta Ogrodów” została 
przedłużona. Na jaki okres czasu.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 21 
stycznia 2027r.   
 
Pan Radny Patryk Białas odniósł się do informacji, że Katowice będą gospodarzem 
„Światowego Forum Miejskiego” w 2022r. Pan Wiceprezydent w swojej wypowiedzi 
stwierdził, że „jest to ważniejsza impreza niż Konferencja Klimatyczna ONZ”. Zapytał dlaczego 
tak jest. 
Wiceprezydent Bogumił Sobula sprostował, że użył sformułowania „większa” w sensie 
ilościowym.  
 
Punkt 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady 
Miasta w okresie międzysesyjnym. 
 
W okresie od ostatniej sesji Rady Miasta Katowice, która odbyła się 19 grudnia 2019r. do 
dnia dzisiejszego Rada Miasta Katowice pracowała zgodnie z przyjętym harmonogramem 
odbywając w tym czasie wszystkie zaplanowane posiedzenia Komisji branżowych.  
W tym okresie Przewodniczący Rady uczestniczył w następujących wydarzeniach: 
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19 grudnia 2019r. w spotkaniu opłatkowym Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego 
Dwójka, 
20 grudnia 2019r. w  spotkaniu świątecznym seniorów z Bogucic i Zawodzia, 
10 stycznia 2020r. w  spotkaniu integracyjnym i noworocznym Towarzystwa Przyjaciół 
Katowice, 
12 stycznia 2020r. w finale WOŚP, 
15 stycznia 2020r. w zebraniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Osiedle Wierzbowa, 
31 stycznia 2020r. w gali „Cegły z gazety” – nagrody przyznawanej przez czytelników „Gazety 
Wyborczej”,  
1 lutego 2020r. w koncercie karnawałowym Prezydenta Miasta Katowice, 
11 lutego 2020r. w spotkaniu z przedstawicielami OECD oraz w posiedzeniu Rady Seniorów 
Miasta Katowice. 
W okresie międzysesyjnym  
Odbyły się pierwsze posiedzenia siedmiu rad dzielnic wybranych w listopadzie 2019r. Sześć z 
nich prowadził Przewodniczący Rady. W dniu 29 stycznia 2020r. (RJP Zarzecze), w imieniu 
Przewodniczącego, posiedzenie prowadził Pan Radny Krzysztof Pieczyński. 
- 28 stycznia odbyła się I sesja RJP Osiedla Tysiąclecia, 
- 29 stycznia – RJP Załęska Hałda - Brynów część Zachodnia, 
- 30 stycznia RJP Dąb, 
- 4 lutego RJP Śródmiesie, 
- 5 lutego RJP Wełnowiec-Jozefowiec, 
- 6 lutego RJP Os. Paderewskiego-Muchowiec. 
 
Punkt 8  Informacja Prezydenta Miasta - Raport z konsultacji społecznych 
dotyczących ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże i nr 15 
Szopienice-Burowiec (DS-443/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali raport jako druk sesyjny DS-443/20.  
Z raportem zapoznała się Komisja Polityki Społecznej. 
 
Pani Justyna Buchalik Kierownik Referatu w Wydziale Komunikacji Społecznej przedstawiła 
wyniki konsultacji. 
 
Pan Radny Damian Stepień zapytał jakie były opinie policji i rad jednostek pomocniczych  
w tym temacie.  
 
Pani Justyna Buchalik Kierownik Referatu w Wydziale Komunikacji Społecznej wyjaśniła, że 
pierwszy musi się z nimi zapoznać Pan Prezydent.   
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 
stwierdził, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta - 
Raportem z konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki 
Pomocniczej Nr 7 Załęże i nr 15 Szopienice-Burowiec. 
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Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Rady Miasta Katowice za 2019r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 
Miasta Katowice za 2019r. (DS-437/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
437/19. 
Wszystkie Komisje przyjęły sprawozdanie z działalności na swoich posiedzeniach, a Komisja 
Organizacyjna dodatkowo sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice za rok 2019. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/380/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-
398/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
398/19. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed zakończeniem 
konsultacji społecznych.  
Podczas konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/381/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
w Katowicach (DS-399/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
399/19. 
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 
pozytywnie przed zakończeniem konsultacji społecznych.  
Podczas konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/382/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117007&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%206,%20Data%2013.02.2020%2011.51.44.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117022&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%207,%20Data%2013.02.2020%2011.52.27.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117023&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%208,%20Data%2013.02.2020%2011.53.16.pdf
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Wojewodę 
Śląskiego Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej 
Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby 
wojskowej (DS-438/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
438/19. 
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 
głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/383/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 
Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 (DS-439/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
439/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/384/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 r. (DS-441/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
441/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego również zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/385/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117024&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%209,%20Data%2013.02.2020%2011.54.03.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117025&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2010,%20Data%2013.02.2020%2011.54.41.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117026&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2011,%20Data%2013.02.2020%2011.55.24.pdf


 

 

 

 

 

10 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 
(DS-436/19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
436/19. 
Komisja Transportu i Komisja Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/386/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 
nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-
440/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
440/20. 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego nie wydała pozytywnej opinii do 
projektu. W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, konsultacje nie wpłynęły na 
ocenę merytoryczną treści projektu przedmiotowej uchwały. 
 
Pan Radny Jarosław Makowski w imieniu Klubu Radnych „Koalicji Obywatelskiej 
zaproponował poprawkę do projektu uchwały”. Dotyczy ona § 5 ust. 2. Obecnie jest: 
„Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice na czas określony, po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w instytucji oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
instytucję”. Proponuje się zmianę w następującym brzmieniu: „Dyrektora powołuje  
i odwołuje Prezydent Miasta Katowice w trybie i na zasadach określonych w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.  
Radny złożył poprawkę na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków. 
Wiceprezydent Bogumił Sobula poprosił o uzasadnienie proponowanej poprawki.  
Pan Radny Jarosław Makowski zauważył, że zmiana dotycząca zapisu jest prosta. Stwarza 
możliwość dla  Pana Prezydenta zorganizowania konkursu na stanowisko dyrektora. Poszerza 
pole możliwości. 
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że obecny zapis projektu uchwały nie wyklucza 
takiej możliwości, czyli niejako konsumuje zaproponowaną poprawkę. Odrębnymi 
przepisami określono, w których instytucjach kultury taki wymóg istnieje i jest on 
obligatoryjny. Nie dotyczy to instytucji „Miasta Ogrodów”. Projekt był procedowany podczas 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu, gdzie nie padła propozycja poprawki. 
 
Pan Radny Krzysztof Kraus ponownie odczytał obecny zapis:„Dyrektora powołuje  
i odwołuje Prezydent Miasta Katowice na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję”. Art. 15 ust. 1 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117027&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2012,%20Data%2013.02.2020%2011.56.09.pdf
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ustawy stanowi natomiast, że: „Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas 
określony, z zastrzeżeniem ust. 3, to dotyczy tych, które są współprowadzone przez ministra, 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności 
prowadzonej przez instytucję”.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski w związku z tym zapisem, wycofał złożoną przez siebie 
poprawkę.  Jest mowa o dwóch dyrektorach. Poprosił o wyjaśnienie. Czy po połączeniu,  
to z Instytucji „Silesia” będzie powołany drugi dyrektor.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że ten zapis rzeczywiście umożliwia powołanie 
drugiego dyrektora. Zauważył, że zakres działania instytucji zwiększa się. Zapis nie określa 
jednak, kto ma być na tym stanowisku. Będzie to wynikało z działań dyrektora jednostki. 
Trudno mu tu to narzucać.  
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w zapisie chodzi o dwóch zastępców dyrektora.  
Pan Radny Jarosław Makowski zapytał czy połączenie instytucji oznacza, że poza 
poszerzeniem się zakresu działania instytucji, będzie osoba ( z-ca dyrektora?) odpowiedzialna  
za dotychczasową działalności instytucji „Silesia”.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że istnieje możliwość powołania dwóch 
zastępców, podział kompetencji musi objąć także działania instytucji „Silesia”.  
Pan Radny Krzysztof Kraus zapis mówiący o dwóch zastępcach jest zapisem rozszerzającym. 
Może być ich: „0, 1, bądź dwóch”.  
 
Pani Radna Barbara Wnęk- Gabor zauważyła, że skoro zwiększamy zakres działania instytucji 
o instytucję „Silesia”, to możemy tych dwóch zastępców dyrektora powołać. Czy rozważano 
zapis w statucie, aby dotychczasowa instytucja „Silesia” miała zagwarantowany swój głos w 
zarządzie.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie można tworzyć takich zapisów.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula zaapelował aby nie „meblować” dyrektorowi składu kadry 
kierowniczej jednostki. To on odpowiada za skuteczność działań zarządczych i on także 
odpowiada za to aby zadania instytucji „Silesia” były realizowane na dotychczasowym  
poziomie.  
Pani Radna Barbara Wnęk Gabor wyraziła nadzieję, że zarządzanie będzie na takim 
poziomie, że nie pojawią się już wnioski związane z naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych, co miało miejsce w przeszłości. Chodziło bardziej o zapisanie konkretnego pionu 
i działań w schemacie organizacyjnym.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski stwierdził, że chodzi jedynie o zachowanie dziedzictwa, które 
wypracowało i którym się cieszy IPiUM „Silesia”. Nie zmarnujmy tego.  
 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, 2 głosach sprzeciwu  
i 4 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XVI/387/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117028&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2013,%20Data%2013.02.2020%2012.14.44.pdf
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Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-448/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny DS-448/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/388/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z 
dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwałę nr 
XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-449/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
449/20. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/389/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
nr -- położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów --- w Katowicach (DS-450/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
450/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/390/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia 
należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117029&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2014,%20Data%2013.02.2020%2012.15.32.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117030&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2015,%20Data%2013.02.2020%2012.16.28.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117031&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2016,%20Data%2013.02.2020%2012.17.12.pdf
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jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie 
przekracza 100 zł. (DS-451/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
451/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i braku 
głosów „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XVI/391/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-396-19). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
396/19. 
 
Komisja Budżetu Miasta oraz Komisja Edukacji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 
przed zakończeniem konsultacji społecznych. Podczas konsultacji na Platformie Konsultacji 
Społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu. 
 
Zarząd Oddziału ZNP Katowice oraz Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Związek Zawodowy Oświata oraz Związek 
Zawodowy Rada Poradnictwa nie wyraziły swojej opinii w przewidzianym ustawowo terminie 
30 dni. 
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" nie 
zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie, o czym poinformowano w uzasadnieniu do 
tegoż projektu. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/392/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 
2020 rok (DS-453/20). 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117032&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2017,%20Data%2013.02.2020%2012.17.56.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117034&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2018,%20Data%2013.02.2020%2012.19.49.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny DS-453/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Pan Radny Dawid Durał  zapytał o wydatek, usługi kancelarii prawnej z tytułu zastępstwa 
procesowego, kosztów wniesienia pozwu oraz usługi Inżynieria Projektu w związku  
z odstąpieniem od realizacji zadania „Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”  
w kwocie 1 213 725 zł. Poprosił o wyjaśnienie. Ponadto zapytał o kwotę 14 477 536 zł, jako 
dotację na instytucję kultury „Katowice Miasto Ogrodów”. Dorzucamy tu dodatkowe kwoty, 
podczas, gdy w jednym z przedszkoli, na 2020r. przeznaczono na książki 1 zł, podobnie jak na 
pomoce dydaktyczne, także 1 zł.  
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wycofaliśmy się z projektu „Miejskie 
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”. To projekt realizowany wraz z COIGiem.  
W związku z tym, że firma nie wykonywała usług zgodnie z naszymi oczekiwaniami, 
wypowiedzieliśmy umowę. Spodziewamy się procesu sądowego w tym zakresie w związku  
z tym zabezpieczamy środki na wniesienie pozwu i ewentualne koszty z tym związane. Co do 
Instytucji Kultury „Miasto Ogrodów” zmniejszamy wydatki, przede wszystkim poprzez 
zmniejszenie dotacji dla dwóch instytucji kultury, czyli IPiUM „Silesia” oraz „Miasta 
Ogrodów”, łączymy te dotacje w jedną całość, tak, żeby połączona instytucja kultury mogła, 
jeśli chodzi o budżet funkcjonować. Dotychczasowa Instytucja „Miasto Ogrodów” 
funkcjonowała w oparciu o prawie 23 mln budżet. Ten budżet, ze względu na trudną sytuacje 
wydatkową budżetu miasta zmniejszyliśmy do kwoty  11 mln zł. Ta kwota zaspokaja tylko  
i wyłącznie utrzymanie instytucji i na podstawowe projekty. Na wszystkie inne, pomniejsze, 
tych środków brak. Jeżeli nie dofinansujemy tej instytucji, to nie odbędą się m.in. imprezy  
o charakterze cyklicznym, które mocno wpisały się w charakter miasta.  
Pan Rady Dawid Durał  zapytał skąd tak duża kwota na usługi prawne.  
Pan Andrzej Noras Naczelnik Wydziału Informatyki wyjaśnił, że przedstawiona w projekcie 
uchwały kwota nie jest dołożeniem środków, tylko przesunięciem wydatków bieżących, 
ściąganych z projektu CUW i pozostawieniu tych środków w dyspozycji  Wydziału 
Informatyki. Kwota 213 tys. zł. to kwota przewidziana na aneksowanie  
i kontynuowanie umowy z dotychczasowym inżynierem kontraktu w ramach projektu. Kwota 
ta będzie przeznaczona w części na sfinansowanie usług, które były świadczone do końca 
roku 2019. Zostanie to skonsumowane w aneksie. Pozostała kwota przeznaczona jest na 
sfinansowanie usług, z których potencjalnie będziemy musieli skorzystać na etapie 
ewentualnego postepowania procesowego. Z posiadanych  informacji wynika, że  przy takiej 
wysokości roszczenia, a oczekujemy od wykonawcy ponad 10 mln zł, sam koszt wniesienia 
pozwu, to koszt 200 tys. zł. Pozostała kwota to koszty kancelarii prawnej. Wysokość kosztów 
będzie zależała od intensywności, skomplikowania oraz długości trwania procesu.  
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał o Miejskie Centrum Usług Wspólnych. Co dalej z 
tym projektem. Czy będzie on kontynuowany, czy też  rozpoczęty na nowo i ewentualnie w 
jakiej formie. Kolejne pytanie dotyczyło budowy trzech basenów, a konkretnie basenu na 
Zadolu. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu na dokończenie jego budowy.  
Pan Andrzej Noras Naczelnik Wydziału Informatyki wyjaśnił, że projekt Miejskie Centrum 
Usług Wspólnych w Katowicach, jako projekt został zakończony. Umowa o dofinansowanie 
została rozwiązana, umowa z wykonawcą wypowiedziana. Jak potoczy się to dalej, pod 



 

 

 

 

 

15 

kątem procesu, to czas pokaże. W obecnej chwili nie planujemy kontynuacji tego projektu, 
ponieważ musielibyśmy sfinansować go w całości ze środków własnych.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula w sprawie basenu na Zadolu wyjaśnił, że przetarg na 
dokończenie budowy ogłosimy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.  
 
Pani Radna Beata Bala co do kosztów obsługi prawnej zapytała jaki był koszt poprzedniej 
takiej umowy prawnej.  
Pan Andrzej Noras Naczelnik Wydziału Informatyki wyjaśnił, że do tej pory, w ramach tego 
projektu, nie mieliśmy podpisanej umowy na zastępstwo procesowe. Nie było dotąd takiej 
sytuacji. 
 
Pan Radny Dawid Durał  zauważył, że tracimy kolejne dofinansowanie. Czy to nie jest tak, że 
rząd centralny tak ograniczyły nam budżet, że rezygnujemy z takich inwestycji, jak tramwaj 
na południe, czy  Miejskie Centrum Usług Wspólnych. Poprosił o wyjaśnienie.  
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta wyjaśniła, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy 
dotychczas do projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych to nie jest kwestia decyzji rządu, 
tylko decyzja miasta, że z tego projektu zrezygnowaliśmy, gdyż wykonawca nie realizował 
usług zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie mogliśmy narażać się na konsekwencje dalszego 
pobierania transz w ramach funduszy europejskich, bo konsekwencje odsetkowe byłyby 
znacznie większe od tych, które ponieśliśmy. Należało zatem podjąć decyzję tu i teraz, aby 
ten projekt zakończyć i zwrócić środki. Nie oznacza to, że w przyszłości, w ramach innych 
działań nie będziemy mogli aplikować o nowe.  
 
Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor poprosiła o przedstawienie krótkiego bilansu strat 
w ramach MCUW: jakiej konkretnie wielkości dofinansowanie straciliśmy, dodatkowa strata 
to koszty obsługi kancelarii. Co do tej pory zostało wykonane, jak to przebiegało, ile się 
straciło. Czy nie było możliwości aneksowania tej umowy, aby zadanie to wykonała inna 
firma. 
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta  wyjaśniła, że dofinansowanie było podzielone na dwie 
kategorie: wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Dofinansowanie w zakresie 
wydatków majątkowych, zaprojektowane było ono na poziomie 15 mln 548 tys. zł, jeżeli 
chodzi o wydatki bieżące to na poziomie 1 mln 680 tys. zł. Ponieważ projekt zakończył się we 
wstępnej fazie realizacji, to środki, które zwróciliśmy z dotychczas otrzymanych transz, 
łącznie wynoszą 4 mln zł.  W latach 2017-2018 było to niespełna 1 mln 300 tys. zł., za rok 
2019  było to niespełna 3 mln zł.  
Pani Radna Barbara Wnęk-Gabor zapytała co konkretnie mamy w ramach tych 4 mln zł.  
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta  wyjaśniła, że zabezpieczamy środki, żeby profesjonalna 
kancelaria prawna poprowadziła postepowanie, w celu odzyskania środków przez miasto.  
 
Pan Andrzej Noras Naczelnik Wydziału Informatyki wyjaśnił, że trudno stwierdzić na dzień 
dzisiejszy co i ile straciliśmy. Jedyną stała kwotą straty, jest kwota odsetek, którą zapłaciliśmy 
od otrzymanego dofinansowania. Na dzień spłaty tych odsetek było to 320 tys. zł. W ramach 
tego projektu ponieśliśmy już znaczne wydatki, bo ponad 7 mln zł. opłaconych faktur od 
początku podpisania umowy. Nie oznacza to, że te pieniądze straciliśmy. Odstępując od 
umowy, wymagamy od wykonawcy zwrotu dotychczas  wpłaconych faktur  na kwotę 
powyżej 5 mln zł. plus kary umowne na kwotę powyżej 4 mln zł. Powinniśmy odzyskać sumę 
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niecałe 11 mln zł. Podobnie jest z kosztami sądowymi, które w przypadku wygranej 
odzyskamy. Co na dzień dzisiejszy mamy? Mamy produkty, które wraz realizacją projektu 
zostały wykonane , w tym koncepcje techniczne, projekt techniczny, licencje, sprzęt, choć  
w tym przypadku żądamy aby wykonawca sobie je odebrał.  
 
Wiceprezydent Mariusz Skiba dodał, że rozmawiamy o projekcie, który był realizowany  
w obszarze informatycznym. Są one trudne w realizacji. Tak stało się i w tym przypadku. Jako 
organ administracji publicznej jesteśmy zobligowani do wyboru wykonawcy w oparciu  
o przepisy zamówień publicznych. Kolejnym elementem jest podpisana umowa. W oparciu  
o nią, miasto będzie dążyło do tego, żeby wszystkie środki, które w ten projekt 
zainwestowało, można było odzyskać. W tym konkretnym projekcie mieliśmy 
dofinansowanie i należało je zwrócić, ale były to środki, które w pewien sposób stanowiły 
wkład instytucji finansującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy jedyną stratą 
są odsetki, o których zwrot będziemy się od wykonawcy domagać.  
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał o działania promocyjne w związku z funkcją Katowic 
jako gospodarza Światowego Forum Miejskiego. Czy już wiadomo ile miasto Katowice będzie 
kosztować organizacja tego wydarzenia.  
Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że to wydarzenie przed nami za dwa lata. Około 15 
miesięcy przed jego rozpoczęciem czekają nas szczegółowe negocjacje i ustalenia w tej 
sprawie.  
 
Pan Radna Beata Bala zapytała o środki związane z planowaną budową linii tramwajowej. 
Wiadomo już, że nie będziemy realizować tego projektu. Czy te środki będą realizowane  
w ramach innego projektu, a jeżeli tak, to jakiego.   
Przewodniczący Rady ponieważ nie jest to przedmiotem omawianego projektu uchwały, 
przypomniał, że taka szczegółowa dyskusja toczyła się już podczas Komisji Transportu i może 
przekazać Pani Radnej fragment protokołu z tej komisji.  
 
Pan Radny Jarosław Makowski zapytał jak wyłania się kancelarie prawną do obsługi 
zastępstwa procesowego.  
Pan Andrzej Noras Naczelnik Wydziału Informatyki wyjaśnił, że w przypadku usług 
prawnych można wykorzystać tryb przetargowy lub inny, w którym do odpowiedniego progu 
finansowego można podpisać umowę o zastępstwo procesowe z wybraną kancelarią 
prawną. W tym przypadku nie przewidujemy przetargu, gdyż wiąże się to z co najmniej 
trzema miesiącami procedury.  
Pan Radny Jarosław Makowski zapytał czy w ramach Wydziału Prawnego Urzędu Miasta nie 
jesteśmy w stanie obsłużyć tego zadania.  
Wiceprezydent Jerzy Woźniak wyjaśnił, że problem Miejskiego Centrum Usług Wspólnych to 
problem kilkudziesięciu milionów złotych. Zerwanie tego kontraktu było dla miasta sporym 
problemem. Z uwagi na ilość krytycznych uwag, które przekraczały liczbę 400, nie mieliśmy 
innego wyjścia i podjęliśmy takie, a nie inne działania. Do tej pory zapłaciliśmy wykonawcy za 
podetapy prac, ale całej pracy wykonanej w 2019 roku już nie przyjęliśmy, uznając, że ilość 
uwag krytycznych nie pozwala prawidłowo zakończyć tego projektu. W związku z tym 
musieliśmy się przygotować na to, żeby zażądać zwrotu środków, wydanych do tej pory. 
Otrzymaliśmy w trakcie procesu część komputerów, jakąś część programu, jednak po 
przeprowadzeniu prób i testów, okazało się, że nasze oczekiwania co do funkcjonowania 
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programu nie zostaną zrealizowane. Wykonane prace nie zgadzały się z przedmiotem 
zamówienia. Doprowadziliśmy do wypowiedzenia umowy, a ponieważ do tej pory 
zapłaciliśmy firmie COIG ( jako wykonawcy), to obecnie staramy się  o zwrot poniesionych 
kosztów. Musimy wybrać  kancelarię, która jest w stanie wygrać taki proces, ponieważ do 
takiej sprawy potrzebna jest  pierwszoligowa kancelaria, o największym 
prawdopodobieństwie wygranej. Mamy doświadczenia z przeszłości, kiedy własnymi siłami 
staraliśmy się wygrać sprawy o podobnym stopniu trudności. Bezowocnie. Przy założeniu 
wygranej, koszty zastępstwa procesowego poniesie strona przeciwna.  
Pani Radna Beata Bala zapytała czy podjęto już decyzję z jakiej kancelarii prawnej będziemy 
korzystać.  
Wiceprezydent Jerzy Woźniak wyjaśnił, że rozmawiamy z Kancelarią ADP Popiołek.  
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 
głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/393/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS- 454 /20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk 
sesyjny DS-454/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 9 
głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/394/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 23a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia 
naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, 
zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla 
mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Katowicach” (DS-442/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
442/20. 
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji 
przekazanej na Platformę Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji na tej Platformie nie 
wpłynęły uwagi do projektu. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała 
projekt uchwały pozytywnie. 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117035&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2019,%20Data%2013.02.2020%2012.50.17.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117036&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2020,%20Data%2013.02.2020%2012.50.57.pdf
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Pani Radna Barbara Mańdok zapytała czy jest szansa abyśmy wyszli naprzeciw potrzebom 
ludzi starszych, 65 wzwyż, tak by mogli oni na preferencyjnych warunkach skorzystać z najmu 
w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Są to głosy mieszkańców, głównie mieszkanek, które 
np. mieszkają na ostatnim piętrze, wnoszą węgiel w budynku bez windy. Czy możemy 
wspomóc naszych seniorów. 
 
Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że katalog kryteriów został precyzyjnie określony  
w ustawie. To co zaproponowaliśmy w projekcie w możliwie optymalny sposób  odpowiada 
na potrzeby potencjalnych najemców. Niedawno, miasto przeprowadziło sondaż dotyczący 
zainteresowania tych, którzy chcieli by wejść w najem takiego lokalu. Na podstawie ich 
preferencji i odczuć, starano się przygotować kryteria. Osoby starsze i te, które zajmują 
lokale komunalne o powierzchni nieadekwatnej do ich bieżących potrzeb i dla których jest to 
jakieś obciążenie, mogą korzystać z ułatwień jakie wprowadziliśmy w zasadach wynajmu 
mieszkań komunalnych. I tak np. przy zamianie dobrowolnej, jako miasto deklarujemy, iż 
osoby z takich mieszkań będą miały wykonane remonty mniejszych lokali, czyli takich, które 
takie osoby będą w stanie utrzymać. Co do propozycji „Mieszkanie Plus”, miasto realizuje 
dwie podobne inwestycje, jedną co do formuły - prawie identyczną, przy ul. Korczaka  
w Szopienicach, a drugą przy ul. Leopolda. Będziemy reagowali elastycznie na potrzeby 
najemców, w ramach zapisów ustawowych. 
 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/395/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 23b) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-444/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
444/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji przekazanej na 
Platformę Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji na tej Platformie nie wpłynęły uwagi 
do projektu od uprawnionych podmiotów. Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
W dniu dzisiejszym wpłynęły jeszcze opinie Spółdzielni Mieszkaniowych, w szczególności SM 
„Piast”. Jest ono mniej więcej spójne z tym, co przekazała w stosownym piśmie także 
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.  
 
Pan Radny Patryk Białas odwołał się do § 1 regulaminu budżetu obywatelskiego, który 
stanowi, że „celem jest włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkach 
finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta Katowice w perspektywie kolejnego roku 
budżetowego”. Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego UM Katowice widnieje 
informacją, że „budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście 
w perspektywie kolejnego roku budżetowego”. W związku ze stanowiskiem Zarządu SM 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117037&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2021,%20Data%2013.02.2020%2012.55.35.pdf
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„Piast”, która wyraża zaniepokojenie, a zrzesza około 30 tys. mieszkańców, podobnie jak  
w stanowisku Katowickiej Spółdzielni mieszkaniowej zgłaszane są sprzeciwy. O co chodzi  
w partycypacji?. Wymaga ona współdziałania z mieszkańcami i zaangażowania się wszystkich 
w proces wprowadzania zmian. Wymaga to szczególnej delikatności i staranności. Zmiany 
należy wprowadzać z ludźmi i dla ludzi. Ponieważ taka zasada partycypacji nie została 
zachowana w projekcie uchwały, w imieniu Klubu Radnych „KO”, na podstawie § 12 
Regulaminu Rady Miasta, Pan Radny złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały 
do projektodawcy do czasu przeprowadzenia konsultacji z Zarządami Spółdzielni 
Mieszkaniowych i zakończenie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Pan Radny Krzysztof Kraus zapytał czy w związku z wnioskiem Klubu Radnych „KO” 
powinniśmy zorganizować także spotkanie zarządców terenów miejskich np. z Regionalną 
Izbą Obrachunkową, bo zmiany wprowadzane naszą uchwałą nie wynikają z „widzi mi się” 
miasta, tylko z przepisów i z interpretacji niezależnych od miasta Katowice. W jakim trybie 
takie spotkania miały by się odbyć. To jest bowiem strona, która wypowiedziała by się na 
temat interpretacji przepisów, jako organ kontrolno-finansowo-prawny. 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski przypomniał, że podczas Komisji Budżetu wydawało 
się, że sprawa została w tym zakresie wyjaśniona. Uzasadnienie projektu jest jednoznaczne, 
gdyż zmieniły się przepisy.  
 
Pan Radny Dawid Durał zwrócił uwagę, że „mieliśmy już problem ze Spółdzielniami” np.  
z domkami dla kotów. Spółdzielnia może zawsze dobrowolnie przekazać teren miastu i ono 
zrealizuje inwestycję w ramach budżetu obywatelskiego. Złożył wniosek formalny  
o zakończenie dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady zgodnie z przyjętą tradycją i praktyką dopuścił jeszcze do głosu, 
zgłoszonego już wcześniej do dyskusji, Pana Radnego Adama Lejman-Gąskę, który 
stwierdził, że ponieważ znacznie ograniczyły nam się obszary, na których będzie można 
przeprowadzać inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego ( tzw. inwestycje twarde), to 
poprosił o poddanie pod rozwagę, aby „poluzować” możliwość finansowania z budżetu 
obywatelskiego, w większym stopniu niż dotychczas, wszelkiego typu imprez, festynów, 
które mogą być realizowane na terenach spółdzielni. Radny zaproponował aby rozważyć tę 
propozycje w ramach przyszłego roku i nie naruszać już tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Patryka Białasa, aby 
odesłać projekt uchwały do projektodawcy.   
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  
8 głosów „za”, 16 głosów sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.  
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Następnie, Prowadzący obrady stwierdził, że nie ma już więcej zgłoszeń do dyskusji, wobec 
czego wniosek Pana Radnego Dawida Durała stał się bezprzedmiotowy.  
Przewodniczący poddał zatem pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 głosach 
„wstrzymujących się”.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2022,%20Data%2013.02.2020%2013.06.39.pdf
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/Uchwała nr XVI/396/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 24. Komunikaty i wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski przedstawił kilka komunikatów międzysesyjnych: 

1. Zgodnie z przepisem art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela Rada Miasta Katowice została poinformowana o sprawozdaniu 
Prezydenta Miasta Katowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez miasto Katowice. Sprawozdanie zostało ujęte w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Katowice nr 786/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. i zostało 
przekazane PP. Radnym oraz do wiadomości Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice. 

2. 9 marca 2020 r. w katowickich szkołach ponadpodstawowych odbędą się wybory do 
Młodzieżowej Rady Miasta Katowice na kolejną kadencję 2020-2022. 

3. Pismem z dnia 23.12.2019r. Wojewoda Śląski przekazał rozstrzygnięcie nadzorcze, 
stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/312/19 Rady Miasta Katowice z dnia 21 
listopada 2019r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice 
Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. K. Bochenek”, w całości. Stosowny projekt 
uchwały był dzisiaj przedmiotem obrad sesji.  

4. Do wiadomości Biura Rady Miasta wpłynęły  uchwały:  
- Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wystąpienia z apelem 
do Posłów na Sejm RP o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko,  
- Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie wystąpienia z apelem 
do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących 
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT, 
- Rady Gminy Suszec z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wystąpienia z apelem do 
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących 
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT, 
- Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie wystąpienia z apelem 
do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących 
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT. 
5. W dniach od 28 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. odbyło się siedem pierwszych 
sesji Rad Jednostek Pomocniczych wybranych w wyborach w dniu 24 listopada 2019 
r.  Na sesjach doszło do wyboru m.in. przewodniczących Rad i Zarządów: 
JP nr 1 Śródmieście 
Przewodniczącym Rady został wybrany Bartosz Pudo 
Przewodniczącą Zarządu Agnieszka Wojdowska 

 
JP nr 2 Załęska Hałda-Brynów cz. Zachodnia 
Przewodniczącą Rady została wybrana Jolanta Mendera-Wójcik 
Przewodniczącą Zarządu Natalia Nowak-Trojnar 

 
JP nr 4 Os. Paderewskiego-Muchowiec 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117038&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/Sesja%2016,%20Glosowanie%2023,%20Data%2013.02.2020%2013.07.12.pdf
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Przewodniczącą Rady została wybrana Agnieszka Jagła 
Przewodniczącym Zarządu Adam Południak 

 
JP nr 9 Os. Tysiąclecia 
Przewodniczącym Rady został wybrany Marek Sobczyk 
Przewodniczącą Zarządu Agnieszka Piątek 

 
JP nr 10 Dąb 
Przewodniczącym Rady został wybrany Marek Wolski 
Przewodniczącym Zarządu Grzegorz Łagódka  

 
JP nr 11 Wełnowiec-Józefowiec 
Przewodniczącym Rady został wybrany Łukasz Hankus  
Przewodniczącym Zarządu Marian Okularczyk  

 
JP nr 20 Zarzecze 
Przewodniczącą Rady została wybrana Maria Czenczek  
Przewodniczącym Zarządu Zbigniew Kryweń   

 

Pan Radny Krzysztof Kraus poprosił aby Pan Prezydent odniósł się do sytuacji, która miała 

miejsce na poprzednim połączonym posiedzeniu Komisji Transportu oraz Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu. W posiedzeniu tym, pomimo takiego dotychczasowego zwyczaju, nie 

uczestniczył nikt ze strony prezydenckiej.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula nie chciał się odnosić do sprawy z powodu nieobecności na 

sesji Pana Łukasza Borkowskiego, Przewodniczącego Komisji Transportu.  

Pan Radny Krzysztof Kraus stwierdził, że chciałby wiedzieć, jak będzie wyglądało dalej 

funkcjonowanie Komisji i uczestniczenie w nich, bądź nie Naczelników Wydziałów UM.  

Pan Radny Jarosław Makowski stwierdził, że „jest taka zasada, że najpierw powinniśmy to 

zrobić we własnym gronie”, tzn. w ramach Komisji Transportu. Wyraził nadzieję, że na 

najbliższej Komisji Transportu będzie Pan Prezydent, ale co najważniejsze będzie, dzisiaj 

nieobecny Pan Przewodniczący Łukasz Borkowski. Może wówczas nie trzeba tego będzie 

roztrząsać na forum całej Rady Miasta.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że sytuacja jest „nieco niezręczna”. Wydaje się, że 

Komisja Transportu wypowiedziała się formalnie w tej sprawie. Do Wiceprezydenta trafiło 

pismo, wniosek Komisji, o wyjaśnienie przyczyn nieobecności Naczelnika Wydziału na tej 

Komisji. Rzeczywiście, podczas Komisji, w tematach szeroko rozumianego transportu 

rowerowego nie uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta Miasta lecz było to działanie 

uzgodnione i zamierzone. Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta, stanowiącym załącznik do 

Statutu Miasta, strona prezydencka jest zobowiązana do tego, żeby na wniosek Komisji 

przedkładać stosowne informacje i materiały. Takie materiały zostały przygotowane. 

Przedstawiciele Prezydenta mogą uczestniczyć w pracach komisji. „Mogą, ale nie muszą”. To, 

że mogą jest pewnym przywilejem dla obu stron, bo umożliwia wymianę poglądów, pytania, 
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odpowiedzi, często polemikę. Jest to dobra tradycja Rady Miasta. Według Wiceprezydenta, 

tryb pracy Komisji Transportu odbiega od tego, co utarło się od wielu kadencji naszej Rady 

Miasta. „To jest taki hybrydowy tryb, czyli połączenie komisji śledczej i wiecu”. O ile politycy 

mogą sobie z tym radzić, o tyle Naczelnicy, Dyrektorzy miejskich jednostek, delegowani na tę 

komisję, nie zasługują na to, by być traktowani w taki sposób. To ci ludzie, w dużej części 

decydują o tym, jak funkcjonuje nasze miasto, jak się rozwija i należny jest im szacunek. 

Wiceprezydent poinformował, że do czasu zmiany trybu pracy Komisji Transportu, 

przedstawiciele Prezydenta nie będą uczestniczyli w jej pracach. Poprosił Pana Radnego 

Makowskiego, jako Przewodniczącego Klubu, o próbę rozwiązania tego problemu. Poprosił 

też o przywrócenie właściwej rangi i prestiżu Komisji Transportu.  

Przewodniczący Rady  odniósł się do wypowiedzi, aby rozwiązywać te kwestie wewnętrznie. 

To dobra praktyka na przyszłość, natomiast z zastrzeżeniem, aby być konsekwentnym. Ta 

konkretna informacja bardzo szeroko „rozeszła się echem w mediach i to również za sprawą 

Przewodniczącego tej Komisji”.  

Pan Radny Jarosław Makowski wyraził zdziwienie tą wypowiedzią. Jest to rodzaj ukarania 

Komisji Transportu dlatego, że „dyskusje są dociekliwe, że zapraszani są eksperci”. Jeżeli Pan 

Prezydent miał zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia tej komisji, mógł zaprosić 

Przewodniczącego Komisji i spróbować to wyjaśnić. Tymczasem reakcja była taka, że 

ostentacyjnie, nikt nie przyszedł na Komisję Transportu. Poprosił Pana Wiceprezydenta  

o spotkanie z Panem Radnym Borkowskim. Radny podkreślił, że wyobraża sobie miasto bez 

Prezydenta, ale nie bez urzędników, którzy sprawiają codziennie, że to miasto funkcjonuje. 

Jest to niesprawiedliwa ocena sytuacji. Sytuacja jest niekomfortowa także z powodu 

dzisiejszej nieobecności Pana Radnego Borkowskiego.  

Przewodniczący Rady zobowiązał się omówić sprawę z Panem Przewodniczącym Komisji 

Transportu. Kwestia organizacji pracy Rady Miasta to sprawa Radnych, a nie Pana 

Prezydenta, czy Panów Wiceprezydentów.  

Pani Radna Barbara Mańdok podziękowała Panu Wiceprezydentowi Jerzemu Woźniakowi  
i Panu Romanowi Bule Naczelnikowi Wydziału Budynków i Dróg za zrealizowaną pomoc 
rodzinie objętej niepełnosprawnością. Sprawa trudna, ale udało się ją załatwić. Ponadto 
poprosiła o ponowne przeanalizowanie sprzedaży działki nr 381, znajdującej się w Dąbrówce 
Małej, konkretnie 1/3 jej części, która jest  łącznikiem dwóch ulic, stanowiących  trasę dla 
wielu osób, w tym m.in. dla dzieci chodzących tamtędy codziennie do szkoły. Jeżeli działka 
zostanie sprzedażna, to ta trasa zostanie zamknięta.  
Przewodniczący Rady Maciej Biskupski poprosił stronę prezydencką o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi Pani Radnej.  
 

Pan Radny Dawid Durał poprosił o dopilnowanie uzupełnienia brakujących odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania. Poprosił także o przedyskutowanie zorganizowania szkolenia  

z zakresu regulaminu, statutu miasta, ustawy o samorządzie gminnym. Odnosi bowiem 

wrażenie, że niektórzy Radni takich szkoleń potrzebują, żeby nie dochodziło już na sesjach do 

kuriozalnych sytuacji.  
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Pani Radna Beata Bala poparła wniosek Pani Barbary Mańdok w sprawie wspomnianej przez 

nią działki. Jest poparcie mieszkańców w tej sprawie. Odniosła się do sprawy szkoleń, 

zorganizowanych dla Radnych przez Miejskie Centrum Energii. Cieszy ją ta inicjatywa. 

Podano cztery terminy. Ma tylko sugestię co do terminów. Godzina 15.30 nie jest dobra dla 

osób pracujących. Zaproponowała, żeby może zorganizować takie szkolenia  

w dzielnicach, co jest zgodne z sugestią rad dzielnic.   

Przewodniczący Rady zauważył, że wszystkim nigdy nie dogodzimy.  

Pan Radny Krzysztof Kraus w imieniu trojki wnioskodawców tych szkoleń (swoim, Pana 

Radnego Durała i Pana Radnego Kamińskiego) poprosił o zachęcenie radnych dzielnicowych 

do udziału w tych szkoleniach i propagowania rozwiązań funkcjonujących  

w zakresie pro ekologicznych mechanizmów w Katowicach.  

Pan Radny Dawid Kamiński zaprzeczył, jakoby szkolenia „były, po to, bo były”. Pracownicy 

Miejskiego Centrum Energii wkładają naprawdę dużo pracy, także w te szkolenia, więc nie 

deprecjonujmy ich pracy. Zaprosił wszystkich do udziału w tych szkoleniach.  

Pan Radny Adam Szymczyk zaprzeczył jakoby było to deprecjonowanie pracowników 

Miejskiego Centrum Energii. Najlepszym medium do rozpropagowanie takich szkoleń jest 

nasza gazetka miejska.  

Przewodniczący Rady zachęcił do „przeczytania gazetki”. 

 

Wiceprezydent Waldemar Bojarun poinformował, że w ramach rankingu prowadzonego 

przez „Perspektywy”, „Najlepsze szkoły woj. śląskiego” wśród najlepszych piętnastu liceów, 

znalazły się dwa katowickie: III L.O. im. A. Mickiewicza i VIII L.O im. M. Skłodowskiej Curie,  

a wśród techników: Technikum nr 2 w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 

Raciborskiej i Technikum funkcjonujące w ramach Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych.  Wyraził uznanie i gratulacje dla tych szkół. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Zastępcy Naczelnika Biura Rady Miasta Panu Rafałowi 

Dłubakowi za organizację wyborów do rad jednostek pomocniczych i sprawną organizację  

I sesji nowo wybranych rad dzielnicowych.    

 

Punkt 25. Zamknięcie sesji.   

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 13.40. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       


