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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XVIII  sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 8 kwietnia 2020r. 
Miejsce sesji: Wideokonferencja.  
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 11.35 
Numery podjętych uchwał: XVIII/409/20 do XVIII/412/20 
Prowadzący obrady:   Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski. 
    
                              
Protokołowała: Beata Musiał 
 
 
 
W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 
Radna nieobecna - Barbara Wnęk-Gabor 
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Porządek obrad sesji 
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Zmiany w porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty 

prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków od 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice ( DS-525/20).  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (DS-
526/20).  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości ( DS-527/20).  
7a) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminów i sposobu 
ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład 
Targowisk Miejskich w Katowicach do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu ( DS-529/20).  

8. Komunikaty i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie sesji.  

 
 
Punkt 1. Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Biskupski otworzył obrady XVIII sesji Rady Miasta 
Katowice VIII kadencji samorządu. 
 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Także  Pana Prezydenta i Panią Skarbnik. 
 
Powitał śledzących obrady sesji online, pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych, pracowników jednostek 
organizacyjnych miasta oraz wszystkich  internautów. 
 
Prowadzący obrady przypomniał, że sesja ma charakter wyjątkowy. 
 
Zgodnie z wprowadzonym w dniu 31 marca 2020 r. nowym przepisem art. 15zzx do ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw Rada Miasta Katowice może już odbywać sesje, a także podejmować 
rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  
(zdalny tryb obradowania). 
 
W związku z tym przepisem obrady będą prowadzone – po raz pierwszy zdalnie - poprzez 
system Skype, a samo głosowanie poprzez E-sesję.  
Próby systemu odbyły się z udziałem PP Radnych. 
 
Istnieje możliwość składania wniosków formalnych i zgłoszeń poprzez czat. 
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Przewodniczący Rady prowadził sesję z siedziby Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 
4. 
 
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskodawcą zwołania 
XVIII sesji jest Prezydent Miasta Katowice. Przy wniosku z dnia 2 kwietnia 2020 r. przedłożył 
porządek obrad sesji i projekty uchwał. 
 
Na początku stwierdzono kworum – poprzez  naciśnięcie przycisku  - „Jestem” w E-sesji. 
Było 26 Radnych. 
( Protokół z imiennego głosowania) 
  
Na podstawie informacji o obecności w systemie informatycznym (liczba zalogowań)  
Prowadzący obrady Pan Maciej Biskupski stwierdził, że obrady sesji są prawomocne. 
Przypomniał, że porządek obrad XVIIII sesji został radnym dostarczony przy zawiadomieniach 
o sesji przy zachowaniu terminu statutowego. 
 
Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.  
 
Na sekretarzy sesji zaproponowano - wg listy obecności - następujących Radnych:  
1/ Dariusza Łyczko 
2/ Jarosława Makowskiego 
Ww. Radni 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 25 głosach „za”. 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.   
 
Do Komisji Uchwał i Wniosków, oprócz sekretarzy sesji,  Przewodniczący Rady zaproponował 
Pana Tomasza Maśnicę  na funkcję jej Przewodniczącego. 
Zainteresowany wyraził zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie powołanie 
Komisji Uchwał i Wniosków, w składzie z powołanymi już wcześniej sekretarzami sesji oraz 
Przewodniczącym tej komisji w osobie Pana Radnego Tomasza Maśnicy.  
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 25 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 4. Zmiany w porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał raz jeszcze, że wnioskodawcą zwołania dzisiejszej sesji 
jest Pan Prezydent.  
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do każdej zmiany  
w porządku obrad sesji wymagana jest jego zgoda. 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4407.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4408.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4409.pdf
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Statutu Miasta Katowice Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmianę w  porządku 
obrad polegającą  na dopisaniu punktu 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego 
uchwałę w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków 
obrotowych dokonywanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń  
i dokonywania wpłat do budżetu (DS-529/20). 
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. Wszystkie projekty dostępne były w E-
sesji i Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty 
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice  (DS-525/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
525/20. 
Projekt nie posiadał opinii komisji branżowej. 
 
Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do projektu uchwały ze strony radnych, Prowadzący 
obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała XVIII/409/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości (DS-526/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
526/20. 
Projekt nie posiadał opinii komisji branżowej. 
 
Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do projektu uchwały ze strony radnych, Prowadzący 
obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała XVIII/410/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości (DS-527/20). 
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4410.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117735&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4411.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117738&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4412.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
527/20. 
Projekt nie posiadał opinii komisji branżowej. 
 
Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do projektu uchwały ze strony radnych, Prowadzący 
obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała XVIII/411/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminów i 
sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych 
przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach do budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do 
budżetu (DS-529/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
529/20. 
Projekt nie posiadał opinii komisji branżowej. 
 
Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do projektu uchwały ze strony radnych, Prowadzący 
obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała XVIII/412/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 8. Komunikaty i wolne wnioski. 
 
Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa podziękował za udział w tej sesji prowadzonej w trybie 
online oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.  
Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów: 

1. Zgodnie z przepisem art. 31zza znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw oświadczenia majątkowe za 2019 r. Radni mogą składać do 31 maja 2020 r. 
Informacja w tym zakresie została już Państwu Radnym przekazana. 

2. Zgodnie z ustaleniami Komisje stałe na których posiedzenia nie ma przekazanych do 
opiniowania projektów uchwał będą odwoływane. Pozostałe odbędą się w formule 
wideokonferencji. 

3. Najbliższą sesję Rady Miasta Katowice w dniu 23 kwietnia 2020 r. Przewodniczący 
Rady zamierza przeprowadzić poprzez dedykowany do tego system informatyczny.  
O szczegółach Radni będą na bieżąco informowani. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117739&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4413.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=117740&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4414.pdf
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4. Do wiadomości Biura Rady Miasta wpłynęły  uchwały 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 Miasta Rydułtowy z dnia 20 lutego 2020r.; 
- Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 lutego 2020r.; 
- Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2020r.; 
- Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 lutego 2020r.; 
- Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r.; 
- Rady Gminy  Olsztyn  z dnia 25 lutego 2020r.; 
- Rady Gminy Lubomia z dnia 27 lutego 2020r.  
- Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. 

Przewodniczący Rady także podziękował wszystkim biorącym udział w tej nietypowej sesji 

oraz złożył świąteczne życzenia.  

Punkt 9. Zamknięcie sesji.   
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 11.35. 
 
Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       


