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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół  z  XXVII sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 4 listopada 2020r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4 ( sesja online). 
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 11.40 
Numery podjętych uchwał: nie podjęto żadnych uchwał. 
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 25 radnych ( na 28 ogółem). 
W sesji nie uczestniczyli: 

1. Dariusz  Łyczko  
2. Barbara Mańdok  
3. Józef  Zawadzki   
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Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Katowice 
wraz z zaproponowanymi zmianami 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Zmiany w porządku obrad. 
5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie solidarności  

z kobietami (DS -710/20). 
7. Komunikaty i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVII sesji Rady Miasta Katowice VIII kadencji 
samorządu. 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
Powitał Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. 
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. 
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskodawcą zwołania 
dzisiejszej sesji jest grupa dziewięciu Radnych z Klubu Koalicja Obywatelska RP. 
Przy wniosku z dnia 28 października  2020 r. grupa Radnych przedłożyła porządek obrad sesji 
i projekt oświadczenia. 
 
Stwierdził kworum – poprzez naciśnięcie przycisku  - „Obecność” w E-sesji ( zgłosiło się 25  
osób). 
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Obrady sesji były prawomocne. 
 
Prowadzący obrady dodał jeszcze, że porządek obrad XXVII 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: Łukasza 
Borkowskiego  i  Dawida Durała.  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 23 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 22 
głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Zmiany w porządku obrad. 
 
Nie zgłoszono żadnych zmian do porządku obrad sesji.  
 
Punkt 5.  Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że informacja o działalności Pana Prezydenta została 
Państwu Radnym przekazana na E-sesję i mailowo. 

/ Informacja międzysesyjna Prezydenta – zał. nr 1/ 
 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia solidarności  
z kobietami wraz z autopoprawką (DS-710/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt oświadczenia jako druk 
sesyjny DS-710/20 wraz z autopoprawką. 
 
Żadna z komisji stałych Rady Miasta Katowice nie opiniowała projektu oświadczenia wraz  
z autopoprawką. 
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5139.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5140.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=120856
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Prezydent Miasta Katowice w piśmie z dnia 2 listopada 2020 r. przedstawił opinię prawną do 
ww. projektu oświadczenia. Wynika z niej, że projekt oświadczenia spełnia wymogi 
formalnoprawne, a w podstawie prawnej winien być podany aktualny tekst jednolity 
publikatora Statutu Miasta Katowice w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jako 
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 2187. Oczywiście będziemy procedować projekt oświadczenia 
z tym publikatorem. 
 
Pan Radny Jarosław  Makowski  jako przedstawiciel Wnioskodawców, czyli dziewięciu 
radnych z Klubu „Koalicji Obywatelskiej” oświadczył: „1. jako Radni nie możemy stać 
obojętnie gdy na naszych placach i ulicach odbywają się największe od lat protesty i 
manifestacje, publiczne spacery, jakich Katowice nie widziały od kilkunastu lat. 2. 
Przedstawimy projekt oświadczenia solidarności z kobietami protestującymi, bo jest to 
dokument, który jest ostatecznie owocem wspólnych rozmów, szukania tego, co łączy, a nie 
tego, co dzieli. Choć różnice między nami istnieją tak samo, jak  
i między mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta, co jest oczywiste, ale jedno nie może 
nam zniknąć sprzed oczu i z horyzontu – przekonanie, że ten ponury czas, w jakim dziś 
żyjemy i wyzwania, przed jakimi stajemy, możemy pokonać działając wspólnie, solidarnie.  
3. Jako ludzie, jako mieszkańcy, jako radny i radni, mamy różne przekonania 
światopoglądowe i religijne. Chcieliśmy tę różnorodność w tym oświadczeniu uszanować, by 
znalazła się ostatecznie większość gotowa je przyjąć. Jest to więc dokument, który jest 
owocem pracy ludzi dobrej woli, przekonanych, że bez dobrej woli nie da się budować 
bezpiecznego jutra.  
Jeśli nie nauczymy się żyć razem, jak bracia i siostry, to skończymy razem, jak szaleńcy, którzy 
skaczą sobie do oczu. Ja będę trzymał się mocno tej pierwszej drogi”. Radny przywołał słowa 
Marcina Lutra ( w nawiązaniu do dnia 31 października obchodziliśmy święto reformacji):  
„tak stoję, inaczej nie mogę”. 
 
Pani Radna Magdalena Wieczorek poinformowała, że ostateczna treść oświadczenia jest 
efektem kompromisu. Odczytała finalny projekt oświadczenia, czyli ten wraz  
z autopoprawką. 
 
Pan Radny Damian Stepień w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” 
podziękował inicjatorom za wprowadzenie autopoprawki. „Z satysfakcją uznajemy,  
że w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro, podjęty został rzeczowy dialog w tej 
sprawie. Projekt apelu  jest zgodny z duchem stanowiska, które już jakiś czas temu 
zaprezentował Pan Prezydent Marcin Krupa. Przede wszystkim uważamy, że znajdujemy się 
w sytuacji, w której powinniśmy wszystkie siły koncentrować na walce o zdrowie i ratowanie 
życia ludzkiego, a także walce ze społecznymi i ekonomicznymi skutkami pandemii”.   
 
Pan Radny Piotr Pietrasz w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” docenił pracę 
dokonaną przez radnych z klubu „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” oraz „Koalicji 
Obywatelskiej” oraz  z faktu, że ten projekt oświadczenia wygląda zupełnie inaczej, niż  
w jego pierwszej wersji i że nie jest próbą przeniesienia konfliktu politycznego na poziom 
Rady Miasta. Projekt oświadczenia jest zgodny z prawem, natomiast my nie mamy 
instrumentów do rozwiązania tego konfliktu, nie jesteśmy władni w tej sprawie. Poglądy  
w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mamy różne, podział ten przebiega także  
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w poprzek partii politycznych, ponieważ nie jest tak, że jest to stanowisko jednolite  
w różnych ugrupowaniach. Uważamy, że Rada Miasta nie powinna się tą kwestią zajmować, 
bo nie osiągniemy żadnych pozytywnych celów. Jeżeli chodzi o manifestację, to można 
podziękować za pokojowy przebieg. Jest koronawirus, który nie ma poglądów politycznych  
i on będzie się rozszerzał dzięki tym manifestacjom. Przypomniał manifestacje z 8 marca br. 
w Hiszpanii, w Święto Kobiet, które zorganizowała Hiszpańska Partia Socjalistyczna mając 
wiedzę o rosnącym zagrożeniem. Skutkowało to tragicznymi skutkami tego dla Hiszpanów. 
Dzisiaj w Polsce mamy już rekord zachorowań oraz zgonów. Rozumie ideę jednoczenia się, 
ale nie przenośmy sporów politycznych na poziom Rady, szczególnie tych, które do gestii 
Rady nie należą, spierajmy się o rzeczy, które są w kompetencjach Rady Miasta. W kwestii 
koronawirusa, szukajmy porozumienia w tej sprawie oraz możliwości, co możemy w tej 
sprawie zrobić.  
Pan Radny Patryk Białas wygłosił swoje oświadczenie, ponieważ zagłosuje „przeciw” 
oświadczeniu. „Rada Miasta to nie miejsce na spory światopoglądowe. Jako praktykujący 
katolik w tym sporze stoję po stronie życia. Równocześnie jako absolwent Wydziału Prawa  
i Administracji uważam, że rozstrzygnięcia prawne nie mogą przynieść trwałej zmiany 
wrażliwości sumień. Wspieram kobiety. Wiem, że są świetnymi politykami, jak chociażby  
Jacinda  Ardern, „nowa stara” Premier Nowej Zelandii, która urodziła dziecko stojąc na czele 
rządu i pokazała światu, jak walczyć o klimat i wygrywać wybory. Kobiety są również 
wspaniałymi samorządowcami, jak chociażby Panie, działające w naszej Radzie Miasta. Uczę 
się wiele od nich. Wierzę, że kobiety powinny mieć wpływ na politykę. Jednakże uważam, że 
Rada Miasta to nie arena na spory światopoglądowe, a zaproponowane stanowisko nie 
rozwiązuje żadnych problemów, ani tych ważnych dla miasta, ani dla manifestujących. Dziś, 
kiedy ludzie tracą życie, firmy i pracę, a za rogiem czai się kryzys gospodarczy, powinniśmy 
skoncentrować się na walce z pandemią. Prawdziwa walka o życie nie toczy się na schodach  
Katedry, czy ulicach miast, ale w szpitalach. Zamiast toczyć ideologiczne spory, proponuję 
zając się bezpieczeństwem mieszkańców oraz krytycznymi dla naszej lokalnej społeczności 
sprawami, takimi jak: wsparcie placówek i personelu medycznego w sprzęt i środki ochrony 
osobistej, wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów. Brakuje Internetu i wystarczająco dobrego 
sprzętu dla nauczycieli, aby mogli prawdziwie zdalną szkołę na miarę XXI wieku poprowadzić, 
wsparcie psychologiczne  dla ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i nauczycieli. 
Czasy mamy trudne. Pracownicy pierwszej linii frontu walki z COVIDem nie wytrzymują 
presji, załamują się psychicznie i idą na zwolnienia lekarskie. System zastępstw dla 
nauczycieli.   Zdarza się, że dzieci nie mają od pięciu tygodni lekcji z danego przedmiotu, albo 
trzygodzinne okienka w środku dnia, ponieważ nie ma nauczycieli przedmiotowych. 
Wsparcie przedsiębiorców, np. w branży fitness, czy gastronomii, którzy z dnia na dzień 
stracili klientów i przychody. Zapewnienie opieki nad słabszymi, niepełnosprawnymi i 
samotnymi. Zagłosuję dziś przeciwko zaproponowanemu stanowisku, ponieważ uważam, że 
nie odpowiada ono moim przekonaniom i przedstawiona pod głosowanie propozycja jest 
bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony nie wspomina się w nim o aborcji, ale równocześnie 
dziękuje się uczestnikom miejskich spacerów. Rozumiejąc wzburzenie tysięcy katowiczanek i 
katowiczan wychodzących na ulice miasta, my, Rada Miasta mamy dać przyzwolenie na 
stosowanie mowy nienawiści i chcemy autoryzować postulaty organizatorów manifestacji?. 
Nie rozumiem, dlaczego to Rada Miasta ma zabierać głos w sprawach, które nie są w zakresie 
jej kompetencji”.  
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Pan Radny Dawid Durał  stwierdził, że zagłosuje „za”,  gdyż  popiera  strajk   kobiet oraz 
większość celów, do których dążą. Podniósł jedną problematyczną dla siebie kwestię,  
a mianowicie zdanie, w którym mowa jest o tym, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
nie powinno zapaść w czasie szalejącej pandemii. „W mojej ocenie, wyrok Trybunału, 
ograniczający kobietom, już i tak ograniczony wybór i możliwość decydowania, nie powinien 
zapaść w żadnym czasie, a zmuszanie kogokolwiek do heroizmu odbiega od standardów 
demokratycznego państwa”.   
 
Pani Radna Patrycja Grolik stwierdziła, że „możemy dyskutować na temat Trybunału 
Konstytucyjnego oraz  sposobu i momencie wydania tego orzeczenia, tylko czy na pewno 
Rada Miasta jest właściwym miejscem do tego. Jako socjolog, z dużym zainteresowaniem 
obserwowałam i nadal obserwuję to co się dzieje na polskich ulicach i w przestrzeni 
publicznej od momentu, gdy ten wyrok został ogłoszony. Wiele razy, tu na tej sali padło,  
że nie chcemy przenosić do Rady Miasta  politycznych wojen i sporów. Niestety, właśnie to 
robimy. Tak, zdecydowana większość osób wyszła protestować prawo do swojego wyboru, 
sprzeciw wobec rządu i z różnych innych powodów. Tak, ludzie mają do tego prawo, a co 
więcej, w społeczeństwie obywatelskim jest to obowiązek. Jednak osoby, które te protesty 
wywołały, przedstawiając swoje postulaty i tworząc Radę Konsultacyjną, wyraźnie określiły 
swój polityczny cel. Tak naprawdę, czy nam się podoba, czy nie, głosując na „tak”, 
opowiadamy się wyraźnie za pewną opcją polityczną, nawet jeśli oświadczenie jest 
złagodzone i politycznie poprawne. Jestem mamą trójki dzieci i rozumiem dramat kobiety, 
która dowiaduje się, że jej dziecko jest chore, albo może nie żyć. Mamy szukać tego co łączy, 
a nie tego, co dzieli, ale czy to oznacza, że mam wyrazić zgodę na to, żeby moje wartości były 
obrażane, żeby obrażane było to, co jest dla mnie ważne?. Tak, osoby spacerujące mają 
prawo, nawet do wulgarnego wyrażania swoich emocji, ale ja również mam prawo, jako 
kobieta, jako osoba wierząca do tego, żebym zarówno ja, jak i moje przekonania były 
szanowane. Już nie raz doznałam hejtu, od osób, które teraz spacerują na pierwszej linii 
frontu. Argumenty, które były podawane, to od życzenia śmierci, po te, że „jestem brzydka”. 
Nie zgadzam się aby w jakikolwiek sposób były bezczeszczone symbole religijne: krzyż, 
Maryja, żałuję, że nie mogę Państwu przedstawić, co się pojawia na tych demonstracjach. 
Mnie to obraża. W art. 32 Konstytucji czytamy, że nikt nie może być dyskryminowany  
w  życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Bardzo bym 
chciała, żeby hasła, które są głoszone: „Stop nienawiści” dotyczyły każdej ze stron tego sporu 
i żeby moje miasto było miejscem, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce, obojętnie, czy 
jest się człowiekiem wierzącym, czy nie.   
 
Pan Radny Bartosz Wydra zauważył, że słuchając niektórych wypowiedzi, odnosi wrażenie, 
że ktoś nie przeczytał finalnej treści tego oświadczenia. Pierwotna jego wersja, w „moim 
mniemaniu była nieakceptowalna jeżeli chodzi o jej przyjęcie, tak w finalnej wersji, nawet 
tytuł oświadczenia - w sprawie solidarności z kobietami, już jest nieadekwatny do jego 
treści”. Mamy tutaj do czynienia z wypracowaniem ostatecznej wersji oświadczenia między 
podziałami, od lewej strony, przez ludzi o prawicowych poglądach, gdzie finalnie udało się 
dojść co do aktualnie zaproponowanej treści. Osobiście uważa, że „my dzisiaj głosujemy nie 
„za” oświadczeniem, a za umiejętnością porozumiewania się w trudnych sytuacjach, takich, 
jak mamy w tej chwili na ulicach, gospodarczo i zdrowotnie, ponad podziałami. Radny 
zadeklarował, że będzie głosował „za” jako za sukcesem Rady Miasta Katowice  



 

 

 

 

7 

w umiejętności wypracowania wspólnie stanowiska satysfakcjonującego wszystkie strony 
polityczne. 
 
Przewodniczący Rady podsumował dyskusję. Podziękował za wysoką kulturę dzisiejszej 
dyskusji, pomimo sporów światopoglądowych. Wspólnie utrzymaliśmy oczekiwany ton 
debaty. Podziękował także za to, że szefowie Klubów Radnych Rady Miasta Katowice 
wypracowali wspólne stanowisko, co świadczy o ich dobrej woli wypracowania kompromisu, 
pojednania oraz koncyliacyjności. Dzisiaj tego nam właśnie potrzeba, a nie emocji, 
podnoszących poziom sporu politycznego.  
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 
projekt oświadczenia wraz z autopoprawką pod głosowanie.  
Oświadczenie podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”,  6 głosach sprzeciwu i braku  
głosów „wstrzymujących się” (Pan Radny Tomasz Maśnica zgłosił problem techniczny  
z aplikacją do głosowania - głos "za". Pan Radny Adam Skowron zgłosił problem techniczny 
dotyczący połączenia - głos „za”). 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 7. Komunikaty i wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów międzysesyjnych: 

1. Pismem z dnia 30 października 2020r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego  
w Katowicach poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych 
przez Radych Rady Miasta Katowice za rok 2019. Analiza zostanie przekazana P.P. 
Radnym;  

2. Pismem z dnia 20 października 2020r. Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Pszczynie  poinformował, że w wyniku analizy danych zawartych  
w oświadczeniu majątkowym za rok 2019r. Pani M.K. i Pana K.L.,  
w jednym z nich, stwierdzono nieprawidłowości wymagające wyjaśnienia. Jednocześnie 
na dzień sporządzenia ww. pisma, nie kierowano wniosku do Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego o kontrolę oświadczeń majątkowych; 

3. Pismem z dnia 21 października 2020r. Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Olkuszu poinformował, że w wyniku analizy danych zawartych  
w oświadczeniu majątkowym za rok 2019r. Pani M.H. i Pani B.R nie stwierdzono 
nieprawidłowości; 

4. Pismem z dnia 29 października 2020r. Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Bytomiu poinformował, że w wyniku analizy oświadczeń majątkowych za 2019r.  
o: osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie: — nie 
stwierdzono; o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 
oświadczenia: — nie stwierdzono; o działaniach podjętych w związku  
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych: 
— nie prowadzono dalszych czynności; 

5. Pismem z dnia 28 października 2019r. Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Gliwicach poinformował, że w wyniku analizy danych zawartych  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5142.pdf
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w oświadczeniu o stanie majątkowym na dzień 31.12.2019 r. Pani M.S. oświadczenie 
majątkowe nie budzi zastrzeżeń tutejszego organu podatkowego. 

 

 
Punkt 8. Zamknięcie sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 11.40. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Katowice             
Beata Musiał                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       


