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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XXIII sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 7 września 2020r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4 (sesja online). 
Godzina rozpoczęcia sesji: 8:00 
Godzina zakończenia sesji: 8.15 
Numer podjętej uchwały: XXIII/556/20  
Prowadzący obrady:   Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski. 
    
                              
Protokołowała: Beata Musiał 
 
 
 
W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Katowice 
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Zmiany w porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na 

terenie miasta Katowice Programu pn." Katowicka Karta Mieszkańca (DS-648/20). 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-649/20). 
7. Komunikaty i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski otworzył obrady XXIII sesji Rady Miasta 
Katowice.  
Powitał Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. 
Także Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał również śledzących sesję online pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych, pracowników jednostek 
organizacyjnych miasta oraz wszystkich internautów. 
 
Przypomniał, że 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 w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 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.  
Istniała możliwość składania wniosków formalnych i zgłoszeń również poprzez czat. 
 
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 
sesji był Prezydent Miasta Katowice. Przy wniosku z dnia 1 września  2020 r. przedłożył 
porządek obrad sesji i projekty uchwał. 
 
 
Na podstawie informacji o obecności w systemie informatycznym (liczba zalogowań)  obrady 
sesji były prawomocne. 
Porządek obrad XXIII sesji został radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji przy 
zachowaniu terminu statutowego. 
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Punkt 2.  Powołanie sekretarzy sesji.  
 
Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował wg listy obecności następujące Panie 
Radne:  
1/ Magdalenę Wieczorek  
2/ Barbarę Wnęk-Gabor. 
Zainteresowane Panie wyraziły zgodę.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wybór 
sekretarzy sesji, które wybrano jednogłośnie, przy 25 głosach „za” (Radny Dawid Durał 
poinformował, iż nie ma dostępu do systemu e-Sesja, lecz oddaje głos „za”).  
( Protokół z imiennego głosowania) 
  
Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  
 
Do Komisji Uchwał i Wniosków, oprócz sekretarzy sesji, zaproponowano Pana Tomasza 
Maśnicę na funkcję Przewodniczącego tej Komisji. 
Zainteresowany wyraził zgodę, a Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania, jednogłośnie,  
przy 27 głosach „za” powołała Komisję Uchwal i Wniosków (Radni: Dawid Durał i Borys 
Pronobis poinformowali, iż nie mają dostępu do systemu e-Sesja, ale oddają głos „za”). 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt  4. Zmiany w porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że tak, jak informował na wstępie wnioskodawcą zwołania 
dzisiejszej sesji jest Pan Prezydent, który zgodnie z przepisem 20 ust. 4 ustawy o samorządzie 
gminnym musi wyrazić zgodę na jakąkolwiek zmianę w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
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 wykreśleniu pkt 5 Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta 
Mieszkańca” (DS-648/20).  
Prezydent Marcin Krupa uzasadnił to faktem, że Wojewoda Śląski swoim rozstrzygnięciem 
nadzorczym uchylił już ww. uchwałę podjętą na poprzedniej sesji, więc projekt stał się 
bezprzedmiotowy.  
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za” (Radni: Dawid Durał i Borys 
Pronobis poinformowali, iż nie mają dostępu do systemu e-Sesja, ale oddają głos „za”).  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
terenie miasta Katowice Programu pn." Katowicka Karta Mieszkańca” (DS-648/20). 

- WYKREŚLONY- 
 
Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Katowice Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-649/20). 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4891.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4892.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4893.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
649/20. 
 
Żadna z komisji stałych Rady Miasta Katowice nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Prezydent Marcin Krupa poinformował, że uchwały o podobnej tematyce są odmiennie 
traktowane przez nadzory prawne w różnych województwach. W przedstawionej uchwale 
zmienia się termin wejścia w życie uchwały, nie po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, tylko z dniem podjęcia. Według interpretacji Urzędu 
Wojewódzkiego nie jest to bowiem prawo miejscowe.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosownie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za” (Radni: Dawid Durał i Borys 
Pronobis poinformowali, iż nie mają dostępu do systemu e-Sesja, ale oddają głos „za”).  

/Uchwała nr XXIII/556/20/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 7. Komunikaty i wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Rady przekazał kilka komunikatów międzysesyjnych: 

1. Wojewoda Śląski: 
a) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2020 r.  stwierdził nieważność  

w części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/509/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. 

b) rozstrzygnięciami nadzorczymi z dnia 3 września 2020 r.  stwierdził nieważność 
w: 
- całości uchwały Rady Miasta Katowice nr XXII/539/20 z dnia 30 lipca 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka 

Karta Mieszkańca" 

- części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXII/525/20 z dnia 30 lipca 2020 r.  

w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy 

taksówkami na terenie miasta Katowice 

- części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXII/551/20 z dnia 30 lipca 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 

Katowice; 

2. pismem z dnia 4 sierpnia 2020r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu 
poinformował, że w wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym 
na dzień 31.12.2019r. Pani M G-K stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie  
to zostało złożone w terminie. Informacja została przekazana Panu Prezydentowi; 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/uchwalone.aspx?ids=551&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_4895.pdf
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3. w dniu 8 września br. o godz. 12:00 odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji 
Organizacyjnej w trybie zdalnym, a w najbliższy piątek w dniu urodzin Miasta o godz. 
11:00 odbędzie się zdalna uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, podczas której Rada 
Miasta uhonoruje poprzez nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Katowice: 
Pana Przewodniczącego Jerzego Forajtera 

Teatr Korez 

Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, 

4.  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w związku z trwającym stanem epidemii 
komisje i sesje w dalszym ciągu będą się odbywały w zdalny sposób. 

 
Punkt 8. Zamknięcie sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 8.15. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       


