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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XXII sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 30 lipca 2020r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4 ( sesja online). 
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 13.00 
Numery podjętych uchwał: XXII/523/20 do XXII/555/20 
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 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Katowice 
wraz z zaproponowanymi zmianami 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 
5. Zmiany w porządku obrad. 
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 
7. Informacja Prezydenta Miasta nt. raportu z konsultacji społecznych dotyczących 

zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem terenu tzw. "Alp" 
(DS-604/20). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-
2021” za 2019 rok (DS-600/20). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz 
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na 
terenie miasta Katowice (DS-543/20). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych 
maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-544/20). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 
w Katowicach do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców 
Śląskich w Katowicach (DS-605/20). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 
w Katowicach do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w 
Katowicach (DS-606/20). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 
w Katowicach do Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-
607/20). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 
w Katowicach do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I 
Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-608/20). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 
w Katowicach do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach (DS-
609/20). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 
w Katowicach do Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-
610/20). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II 
Stopnia nr 7 w Katowicach do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w 
Katowicach (DS-611/20). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 
z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach (DS-612/20). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 
w Katowicach do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w 
Katowicach (DS-613/20). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-614/20). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta 
Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli 
wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-
620/20). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 
lokalu użytkowego oraz 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy 
wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-
623/20). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Markowa oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w 
wyniku powodzi opadowej w dniu 26 czerwca 2020 roku (DS-625/20). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 
Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-564/20). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji (DS-
626/20). 

26. 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. Katowickiej / (DS-627/20). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-628/20) 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2020 rok (DS-629/20). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-630/20). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-617/20). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-618/20). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-
619/20). 
32a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów (DS-615/20).  



 

 

 

 

 

4 

32b) 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. Francuskiej   /   (DS-631/20). 
32c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w 
Katowicach (DS-616/20). 
32d)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
na obszarze miasta Katowice (DS-624/20). 
32e) 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. Gliwickiej (DS-635/20). 
32f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach z tytułu korzystania  z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Wajdy (DS-636/20). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 
działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom 
dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii 
(DS-622/20). 

34. Rozpatrzenie skargi - na działania Prezydenta Miasta Katowice ( (DS-621/20). 
35. Komunikaty i wolne wnioski. 
36. Zamknięcie sesji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXII sesji Rady Miasta Katowice VIII kadencji 
samorządu. 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Także, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. 
Szczególnie serdecznie powitał Konsul Generalną Węgier Panią  Adrienne  Körmendy.  
Powitał także śledzących sesję online pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych, pracowników jednostek 
organizacyjnych miasta oraz wszystkich internautów. 
 
Poinformował, że zgodnie z wprowadzonym w dniu 31 marca 2020 r. 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 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 były prowadzone zdalnie - poprzez system Skype,  
a samo głosowanie poprzez E-sesję.  
Prowadzący obrady dodał, że istnieje możliwość składania wniosków formalnych i zgłoszeń 
poprzez czat. 
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski prowadził obrady sesji z siedziby Urzędu Miasta 
Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4. 
Stwierdził kworum – poprzez naciśnięcie przycisku  - „Obecność” w E-sesji ( zgłosiło się 28  
osób). 
Obrady sesji były prawomocne. 
Rada Miasta Katowice uczciła symboliczną minutą ciszy pamięć Pani Barbary Soleckiej Radnej 
w kadencji 1994-1998, której pogrzeb odbył się 23 lipca br. 
 
Prowadzący obrady dodał jeszcze, że porządek obrad XXII sesji został radnym dostarczony 
przy zawiadomieniach o sesji przy zachowaniu terminu statutowego.  
 
Konsul Generalna Węgier Pani  Adrienne  Körmendy  poinformowała, że kończy swoją misję 
jako Konsul Generalny Węgier w Krakowie. W wyjątkowy sposób podziękowała za szczególną 
współpracę z miastem Katowice. Była to współpraca bardzo intensywna i owocna. W imieniu 
swoim, Rządu Węgierskiego i Węgrów raz jeszcze wyraziła za to wdzięczność. W 2015r. 
zorganizowano w Katowicach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, niezwykle owocne  
w wydarzenia, z udziałem Prezydentów obu krajów, za co Pani Konsul wyraziła swoje 
podziękowania. Każdego roku organizowano w naszym mieście także Dni Węgierskie,  
z koncertami granymi w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz w NOSPR. Pomimo faktu, że 
Konsulat Generalny Węgier znajduje się w Krakowie, to można powiedzieć, iż druga, 
nieoficjalna siedziba znajduje się w Katowicach.  
Pani Konsul zauważyła dynamiczny rozwój naszego miasta. Życzyła dalszej współpracy  
z następcą, kolejnym Konsulem oraz dużo sukcesów na przyszłość.  
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Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa także podziękował za wspaniałą współprace, w czym 
szczególny udział miała osoba, a konkretnie osobowość Pani Konsul. Pan Prezydent uczył się 
od Niej dyplomacji. Przypomniał przy okazji o postaciach Henryka Sławika, mocno 
związanego z Węgrami, który wraz z Józsefem  Antallem mają swój  plac oraz pomnik  
w Katowicach. Proces współpracy miał także swój początek przy mogile żołnierzy 
węgierskich, gdzie okoliczna społeczność troszczy się o to miejsce pamięci, znajdujące się  
w Murckach, a gdzie gościł nawet Prezydent Republiki Węgier. Współpraca Węgier  
z Katowicami jest już tradycją i zamierzamy to nadal kontynuować.  
Prezydent życzył Pani Konsul wszystkiego dobrego.  
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski dołączył się do życzeń oraz podziękowań dla 
Pani Konsul. Podziękował także Pani Konsul za miłe słowa pod adresem Miasta Katowice.  
 
Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.  
 
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Adama Szymczyka  i  Andrzeja Warmuza.  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 27 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  Krystyną Panek  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 Panek.  
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 25 
głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XXI sesji Rady Miasta Katowice z dnia  
30 czerwca 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 XXI sesji 
Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020r. 
Protokół z XXI został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach.  
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4799.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4800.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4801.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 zmianę w  porządku 
obrad polegającą  na: 
1. dopisaniu punktu 32a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia 
zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów (DS-615/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  
 
2. dopisaniu punktu 32b) 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. Francuskiej   /   (DS-631/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   
 
3. dopisaniu punktu 32c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego 
Sądowa w Katowicach (DS-616/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   
 
4. dopisaniu punktu 32d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-624/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za” ( Radny B. Pronobis w głosowaniu 
dotyczącym wprowadzenia punktu 32d omyłkowo wybrał "wstrzymuję się". Pan Radny miał 
zamiar głosować "za").   
 
5. dopisaniu punktu 32e) 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. Gliwickiej (DS-635/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   
 
6. dopisaniu punktu 32f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania  z uprzednio zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wajdy   (DS-636/20) 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania wszystkich zmian). 

 
Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4864-4869.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że informacja o działalności Pana Prezydenta została 
Państwu Radnym przekazana na E-sesję i mailowo. 

/ Informacja międzysesyjna Prezydenta – zał. nr 1/ 
Nie zgłoszono pytań do informacji.  
 
Punkt 7. Informacja Prezydenta Miasta nt. raportu z konsultacji społecznych dotyczących 
zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem terenu tzw. "Alp" (DS-
604/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali raport jako druk sesyjny DS-604/20. 
 
Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej przedstawił raport.  
 
Prowadzący obrady, wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, stwierdził, że Rada 
Miasta Katowice zapoznała się z informacją Prezydenta Miasta nt. raportu z konsultacji 
społecznych dotyczących zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem 
terenu tzw. "Alp". 

 
Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 
2019 rok (DS-600/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
600/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

/Uchwała nr XXII/523/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz 
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie 
miasta Katowice (DS-543/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
543/20. 
Komisja Transportu zaopiniowała projekt pozytywnie przed zakończeniem konsultacji na 
Platformie Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji nie płynęły uwagi. 
Projekt posiada też pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Z uzasadnienia projektu wynika, iż został również skonsultowany ze związkami zawodowymi. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=119531
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119575&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4806.pdf
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Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   
/Uchwała nr XXII/524/20/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych 
maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-544/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
544/20. 
Komisja Transportu i Budżetu Miasta zaopiniowały projekt pozytywnie przed zakończeniem 
konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji nie płynęły uwagi. 
Projekt posiada też pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Z uzasadnienia projektu wynika, iż został również skonsultowany ze związkami zawodowymi. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/525/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 1 w Katowicach do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców 
Śląskich w Katowicach (DS-605/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
605/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/526/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 2 w Katowicach do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka  
w Katowicach (DS-606/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
606/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie. 

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

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119576&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4807.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119577&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4808.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119578&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4809.pdf


 

 

 

 

 

10 

/Uchwała nr XXII/527/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 3 w Katowicach do Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-
607/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
607/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/528/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 4 w Katowicach do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I 
Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-608/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
608/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/529/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania).  
 
Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 5 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach (DS-
609/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
609/20. 
 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/530/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119579&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4810.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119581&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4811.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119583&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4812.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119584&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4813.pdf
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Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 6 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-
610/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
610/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/531/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 7 w Katowicach do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach 
(DS-611/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
611/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/532/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach (DS-612/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
6 12/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/533/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia 
nr 9 w Katowicach do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w 
Katowicach (DS-613/20). 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119585&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4814.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119586&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4815.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119587&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4816.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
613/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/534/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla 
Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-614/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
614/20. 
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 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 XXII/535/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady 
Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli 
wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-620/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
620/20. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Projekt był procedowany z poprawką do oczywistej omyłki pisarskiej Zamiana  słowa 
„Przewodniczącej” na słowo „Przewodniczącego”.  
 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano, aby desygnować, do prac w Jury 
tak jak do tej pory Państwa Radnych (w kolejności alfabetycznej): 
1) Krzysztofa Pieczyńskiego 
2) Krystynę Panek 
3) Magdalenę Wieczorek 
Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę w Jury.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/536/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119588&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4817.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119589&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4818.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119590&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4819.pdf
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Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
1 lokalu użytkowego oraz 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy wraz 
ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-623/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
623/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt 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 XXII/537/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Gminie Markowa oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w 
wyniku powodzi opadowej w dniu 26 czerwca 2020 roku (DS-625/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
625/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt 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 XXII/538/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Przewodniczący Rady przekazał informację, iż już wpłynęły do Prezydenta, Rady Miasta 
Katowice oraz mieszkańców Katowic podziękowania od Wójta Gminy Jawornik Polski za 
podjęcie tej uchwały. 
 
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-564/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
564/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie w wersji poddanej 
konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do projektu. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Pani Radna Barbara Wnęk - Gabor stwierdziła, że cieszy ją przedstawiona w omawianym 
punkcie porządku obrad inicjatywa. Równocześnie poprosiła o podanie szczegółów i założeń 
Katowickiej Karty Mieszkańca. Jakiej wysokości zniżki są przewidziane w projekcie. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119591&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4820.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119592&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4821.pdf
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Prezydent Marcin Krupa zauważył, że pewne decyzje związane z Kartą Mieszkańca zostały 
już podjęte, jak chociażby wysokość wstępu na baseny. Nie oznacza to, że inni mieszkańcy 
zapłacą drożej, natomiast mieszkańcy Katowic będą mieli zniżkę, jako, że mają największy 
wkład w inwestycje prowadzone na terenie miasta. Usługi związane z kulturą i rekreacją 
będą przewidywały zniżki dla katowiczan. Trudnym do rozwiązania problemem są wciąż 
publiczne parkingi. Jednak miasto nad tym pracuje, tak by mieszkańcy także korzystali ze 
zniżek.  Podstawowym celem jest zidentyfikowanie osób rzeczywiście mieszkających na 
terenie miasta, pozyskanie ich jako mieszkańców uwidocznionych w naszych ewidencjach 
meldunkowych i Urzędach Skarbowych. Chodzi o to, aby mieli oni swój udział w inwestycjach 
miejskich. Karta Mieszkańca jest planowana w dwóch wersjach, tradycyjnej karty oraz 
elektronicznej, z wykorzystaniem aplikacji na smartfonach. Obszary dla Karty będą rozwijane. 
 
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 XXII/539/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Prezydentowi uchwalenia wyczekiwanej przez 
mieszkańców uchwały.  
 
Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji (DS-626/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
626/20. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano, aby desygnować na kandydatów 
pracujących do tej pory w tym gremium PP Radnych (w kolejności alfabetycznej): 
1) Dawida Kamińskiego 
2) Barbarę Mańdok 
Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na pracę w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/540/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 26. 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. Katowickiej (DS-627/20) 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119593&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4824.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119594&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4825.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
627/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt 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 XXII/541/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-628/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
628/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt 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 XXII/542/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 
Katowice na 2020 rok.  (DS-629/20) wraz z erratą 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
629/20 wraz z erratą. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta  przedstawiła erratę. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie wraz z erratą.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/543/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045. (DS-630/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
630/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119595&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4830.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119596&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4831.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119597&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4832.pdf
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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 XXII/544/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

 
Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-617/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
617/20. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą klubu radnych „Koalicja Obywatelska” w Radzie 
Miasta Katowice. Do projektu wniesiono poprawkę. 
 
Do projektu opinię przedstawił Pan Prezydent w piśmie z dnia 22 lipca 2020 r. – projekt 
spełnia wymogi formalnoprawne. 
 
W uzgodnieniu z Wydziałem Prawnym ustalono, iż w projekcie są 2 drobne oczywiste omyłki  
pisarskie  

1. w § 1 w pkt 2 zamiast drugiego ustępu ma być punkt,  
2. w § 1 w pkt 3 zamiast pierwszego punktu ma być ustęp,  

Procedowano projekt z wyeliminowaniem tych oczywistych nieprawidłowości. 
 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Prowadzący obrady przypomniał, że na podstawie tej uchwały utworzymy kolejną komisję 
stałą w Radzie Miasta Katowice – Komisję Klimatu. 
 
Pan Radny Jarosław Makowski  podziękował, że w toku prac udało się osiągnąć konsensus. 
Przedstawił projekt uchwały ( zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu uchwały).  
 
Pan Radny Dawid Durał przedstawił swoją opinię do projektu uchwały:  
„W związku z tą uchwałą mam kilka pytań: 
Dlaczego w zadaniach komisji jest zapis mówiący o tworzeniu podstaw prawnych, skoro 
żadna komisja nie jest do tego upoważniona, a jedynie służy do opiniowania projektów 
uchwał? 
• Czym się różni emisja CO brutto od emisji CO netto i jak się ją wyznacza? 
•   Co ile lat bada się emisje CO2 i co ile lat wykonuje się to badanie w Katowicach?  
•   Proszę wyjaśnić co to są redukcje wymuszenia radiacyjnego? 
Jakie zespoły dotyczące klimatu funkcjonują przy Prezydencie i na jakich komisjach 
pracujemy nad ich wnioskami? 
• Ile wniosków dot. klimatu na Komisję Infrastruktury i Środowiska, która jest komisją stałą 
złożyli radni w bieżącej kadencji?  
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119598&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4833.pdf


/Pan Radny Dawid Dural
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Pytanie mieszkanki Katowic: 
Jakie działania osobiście podejmował Radny Makowski w czasie Szczytu Klimatycznego  
w grudniu 2018 roku w Katowicach, poza braniem udziału w Marszu dla Klimatu i robieniem 
sobie na nim zdjęć?”. 
Przewodniczący Rady zauważył, że część z zadanych pytań wykracza poza przedmiot 
omawianego punktu porządku obrad, czyli powołania nowej komisji Rady Miasta.  
 
Pan Radny Dawid Durał kontynuował swoją poprzednią wypowiedź: 
 „W najnowszym filmie poświęconym tej tematyce „Można panikować” dostępnym na 
YouTube, w którym polski uczony, prof. Szymon Malinowski tłumacząc zagrożenia związane  
z kryzysem klimatycznym mówi m.in.:  
„Dwa pojęcia są mylone: wzrost i rozwój. Rosnąć się nie da w nieskończoność, ale już 
rozwijać się można. Utożsamiliśmy wzrost z rozwojem i to na bardzo niskim poziomie, który 
jest łatwo zaaplikować do prostych rachunków i oszacowań, ale niekoniecznie przynosi to 
dobre skutki. To się wiąże z tym, o czym mówię, z nadmierną eksploatacją Ziemi". 
Tu nie potrzeba dodatkowej komisji, która będzie tylko zajmować cenny czas urzędnikom, 
potrzeba zmiany naszych przyzwyczajeń i przykładu z góry. Po co nam kolejne samochody 
służbowe, ilu z Państwa kupuje używane ubrania, ilu dojeżdża rowerem do pracy, kiedy 
zajmiemy się KZGM i termomodernizacją, a wiemy, że brakuje około 1,5 mld złotych, kiedy 
rozwiążemy problemy transportowe miasta, kiedy przekonamy ludzi do komunikacji 
miejskiej, mamy instrumenty do edukacji i pracy w postaci istniejących komisji, które przez 
Państwa radnych kompletnie nie są wykorzystywane. Kolejna  komisja tego nie zmieni, żaden 
z Państwa radnych  nie złożył pod prace stałych komisji Rady Miasta tematu związanego  
z klimatem, mało kto z radnych pisze interpelacje i zapytania związane z klimatem, a w 
zasadzie jest to czterech z dwudziestu ośmiu radnych, a od lutego tego roku kiedy to strona 
prezydencka chciała odrzucić projekt powołania tej komisji do dnia dzisiejszej sesji w kwestii 
„klimatu” zmieniło się tylko to w działalności miasta, że Koalicja Obywatelska udzieliła 
wotum zaufania Prezydentowi”. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że jest opinia prawna przygotowana do powołania tej 
komisji. Zgodnie z regulaminem, komisja posiada możliwość inicjowania projektów uchwał, 
które stanowią podstawy prawne, ponadto Klub Radnych „Koalicji Obywatelskiej” już 
wcześniej inicjował powołanie Komisji Klimatu i jak się zdaje, „Pan wówczas był jej 
członkiem, a więc zakładam, że w tym czasie popierał Pan tę inicjatywę”. Podziękował za 
„koncentrowanie się na tym, jak radni pracują”. „Większość z nas stara się pracować na rzecz 
miasta”.  
 
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 głosów sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”( Radny J. Zawadzki w głosowaniu omyłkowo wybrał "przeciw". Pan 
Radny miał zamiar głosować "za").   
 

/Uchwała nr XXII/545/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

zaprzeczył, że był za powołaniem takiej komisji. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119599&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4803.pdf
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Pan Radny Jarosław Makowski podziękował za poparcie tej uchwały, za współpracę  
i konsensus w  sprawie powołania Komisji Klimatu Klubowi Radnych „Prawo  
i Sprawiedliwość” (Panu Przewodniczącemu Piotrowi Pietraszowi) , Klubowi Radnych  
„Forum Samorządowe i Marcin Krupa”(Panu Przewodniczącemu Damianowi Stępniowi),  
Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Maciejowi Biskupskiemu oraz Panu Prezydentowi 
Marcinowi Krupie i Wiceprezydentowi Bogumiłowi Sobuli. Także profesorom Uniwersytetu 
Śląskiego, którzy zadeklarowali współpracę z powołaną Komisją.  
 
Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-618/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
618/20. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą klubu radnych „Koalicja Obywatelska” w Radzie 
Miasta Katowice  
Do projektu opinię przedstawił Pan Prezydent w piśmie z dnia 22 lipca 2020 r. – projekt 
spełnia wymogi formalnoprawne. 
 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych do projektu przygotowana została poprawka. 
Wynika z niej, iż z pracy w Komisji Edukacji rezygnuje Pani Radna Beata Bala i Pan Radny 
Bartosz Wydra, a z prac w Komisji Kultury, Promocji i Sportu rezygnują Panowie Radni Łukasz 
Borkowski i Borys Pronobis.  
Ponadto z prac w Komisji Transportu rezygnuje Pan Radny Jarosław Makowski, a jego 
miejsce w tej Komisji zajmuje Radna Beata Bala. 
Pan Radny Jarosław Makowski potwierdził, że poprawka zostaje przyjęta przez 
wnioskodawców jako autopoprawka. 
 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Pani Radna Beata Bala wyraziła wolę pracy w Komisji Transportu. 
 
Do Komisji Klimatu zaproponowani zostali natomiast następujący PP Radni: 
Adam Skowron, Krzysztof  Kraus, Maciej Biskupski,  Jarosław Makowski, Łukasz Borkowski, 
Patryk Białas, Piotr Pietrasz i Dawid Kamiński. 
Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji. 
 
Pan Radny Adam Szymczyk zauważył, że pierwotnie Komisja ta miała liczyć dziewięć osób. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tak uzgodniono w wyniku rozmów międzyklubowych.   
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie z ww. autopoprawką.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/546/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119601&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4804.pdf
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Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-
619/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
619/20. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska” w Radzie 
Miasta Katowice.  
Do projektu opinię przedstawił Pan Prezydent w piśmie z dnia 22 lipca 2020 r. – projekt 
spełnia wymogi formalnoprawne. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych, na przewodniczącego Komisji zaproponowano 
Radnego Jarosława Makowskiego, który wyraził zgodę, a na wiceprzewodniczącego 
Radnego Dawida Kamińskiego ( także wyraził zgodę). 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i braku głosów 
„wstrzymujących się”.    

/Uchwała nr XXII/547/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski pogratulował Przewodniczącemu oraz 
Wiceprzewodniczącemu powołania Komisji Klimatu. 
Pan Radny Dawid Kamiński podziękował za zaufanie i wyraził nadzieję na merytoryczną 
współpracę.  
 
Punkt 32a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (DS-615/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
615/20. 
Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt pozytywnie w wersji poddanej konsultacjom 
społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do projektu. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 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 XXII/548/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 32b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119603&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4805.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119604&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4835.pdf
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raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej   /   (DS-631/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
631/20. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt 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 XXII/549/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 32c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa  
w Katowicach (DS-616/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
616/20. 
Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Transportu zaopiniowały projekt pozytywnie w 
wersji poddanej konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do projektu. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/550/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 32d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 
Katowice (DS-624/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
624/20. 
Komisje Budżetu Miasta oraz Transportu zaopiniowały projekt pozytywnie w wersji poddanej 
konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do projektu. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/551/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119605&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4836.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119606&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4860.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119607&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4861.pdf
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Punkt 32e) 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. Gliwickiej (DS-635/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
635/20. 
Żadna Komisja rady Miasta Katowice nie opiniowała przedmiotowego projektu. 
 
Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił projekt uchwały.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/552/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 32f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach z tytułu korzystania  z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Wajdy (DS-636/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
636/20. 
Żadna Komisja Rady Miasta Katowice nie opiniowała przedmiotowego projektu. 
 
Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przedstawił projekt uchwały.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/553/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia 
przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu 
epidemii (DS-622/20). 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
622/20. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczącego Komisji Damian Stępień przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119608&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4862.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119610&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4863.pdf
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”( Radny A. Warmuz w głosowaniu 
omyłkowo wybrał "przeciw". Pan Radny miał zamiar głosować "za").    
 

/Uchwała nr XXII/554/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 34. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-621/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał,  że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny 
DS-621/20. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczącego Komisji Damian Stępień przedstawił projekt uchwały. 
 
Rada Miasta Katowice, na wniosek Zainteresowanego, w wyniku głosowania,  23 głosy „za” 
udzieliła głosu Skarżącemu, Panu M.K. 
Pan M.K. stwierdził, że czuje się  pokrzywdzony. W piśmie, które otrzymał nie było jasnej 
informacji, że został wymeldowany z konkretnym dniem, była jedynie informacja, że ma 30 
dni na odwołanie. Odwołał się do sądu administracyjnego, ale wcześniej został już 
wymeldowany.  
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, iż skarga jest 
bezzasadna. Nie było podstaw do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika 
wydziału.  Prowadzący obrady zobowiązał się także przekazać Skarżącemu przedmiotową 
uchwałę.  
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.   

/Uchwała nr XXII/555/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania). 
 
Punkt 35. Komunikaty i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów międzysesyjnych:  
1. Wojewoda Śląski rozstrzygnięciami nadzorczymi z dnia 2 lipca 2020 r. stwierdził 
nieważność następujących uchwał Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r.: 
- Nr XX/476/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Katowice, 
- Nr XX/481/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości o płaty za wyżywienie oraz określenia 
warunków częściowego zwolnienia z opłat. 
2. Do Biura Rady Miasta Katowice wpłynął projekt uchwały stanowiący obywatelską 
inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców w sprawie utworzenia Rady Kobiet Miasta 
Katowice. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119612&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4822.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=119614&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4823.pdf
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3. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Przewodniczący Rady  przypomniał PP. 
Radnym, aby na terenie Urzędu Miasta Katowice stosować zasady bezpieczeństwa 
sanitarnego, w tym chodzić w maseczkach ochronnych. 
4. W związku z trwającym stanem epidemii komisje i sesje w dalszym ciągu będą się 
odbywały w zdalny sposób. 
 
Pan Radny Patryk Białas zwrócił uwagę na informację o ostatnich planach związanych  
z likwidacją m.in. KWK „Wujek”. Czy miasto planuje w tej sprawie jakieś działania w związku  
z potencjalną utratą pracy wielu osób i zagrożonym utrzymaniem ich rodzin. 
Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że został zaskoczony tą informacją. Mówi się o tym od 
wielu lat, gdyż KWK „Wujek” pracuje na polach Kopalni „Staszic”, w tzw. polach „L” 
znajdujących się w obszarze pomiędzy Giszowcem, a Ochojcem. Wydaje się, że nie ma 
zagrożenia utraty pracy, gdyż nawet w najgorszym scenariuszu, gdyby „wygaszono” KWK 
„Wujek”, to górnicy nadal będą pracowali, tylko pod szyldem KWK „Staszic”, na tych samych, 
obecnie eksploatowanych polach. Dla miasta najważniejsze jest zachowanie właśnie miejsc 
pracy, gdyż byłoby to problematyczne nie tylko dla górników, ale także ich rodzi. Posiadamy, 
jako miasto, wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Wolności  
i Solidarności, gdzie istnieje izba pamięci po zamordowanych na tej kopali górnikach. Jest to 
więc także symboliczne miejsce walki z komunizmem.  Prezydent wyraził nadzieję na 
rzeczowe rozmowy i systemowe rozwiązanie, nie na poziomie miasta, ale na terenie całego 
kraju problemu polskiego górnictwa.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki poprosił o sprostowanie swojego głosowania w sprawie 
utworzenia Komisji Klimatu. Był „za”. Zapytał kiedy będzie sporządzony protokół z audytu 
przeprowadzonego przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta w Pałacu Młodzieży. 
Chciałby się z nim zapoznać.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun wyjaśnił, że prace prowadzone w ramach zleconej 
kontroli dobiegły końca. Obecnie sformułowano protokół z zaleceniami. Dyrektor Pałacu 
Młodzieży ma termin na odniesienie się do tych zaleceń. Jak tylko się do nich odniesie, 
zostaną sporządzone ostateczne założenia kontrolne wraz z wytycznymi i ten protokół 
zostanie przedstawiony radnym.  
Pan Radny Józef Zawadzki poprosił o  przekazanie tego protokołu wszystkim radnym, do 
zapoznania się zarówno z protokołem Komisji Edukacji, jak i tym z przeprowadzonego 
audytu.  
 
Punkt 36. Zamknięcie sesji.   
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXII sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 13.00. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       


