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Rada Miasta Katowice 
 
 
Protokół  z  XXXI sesji VIII kadencji samorządu. 
Data sesji: 4 lutego 2021r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4 ( sesja online). 
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 
Godzina zakończenia sesji: 14.10 
Numery podjętych uchwał: XXXI/655/21 do XXXI/681/21 
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 XXXI sesji Rady Miasta Katowice  
wraz z zaproponowanymi zmianami  

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji. 
5. Zmiany w porządku obrad. 
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 

Miasta Katowice za 2020 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 
Miasta Katowice za 2020 r. (DS-753/20). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu  
1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy położonych w budynku 
przy ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie (DS-752/20). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz 
stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-731/20). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024" (DS-
754/20). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta 
Miasta Katowice za działalność charytatywną (DS-757/20). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (DS-758/20). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021 r.(DS-
759/21). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 
Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-760/21). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
miasta Katowice (DS-690/20). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu (DS-756/20). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2021 - 2025 (DS-765/21). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym 
garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami 
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oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Kolońskiej w Katowicach (DS-
768/21). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach (DS-773/21). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-769/21). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej na lata 2021-2023" (DS-770/21). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 
rok (DS-774/21). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-775/21). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum 
Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) (DS-776/21). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej  
w Katowicach (DS-777/21). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda  
i Wiertniczej w Katowicach (DS-778/21). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną ( DS-779-21). 
27a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży w roku 2021 (DS-780/21).  
27b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 (DS-755/20).  
27c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Katowice (DS-761/21).  
27d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów (DS- 762/21).  

28. Rozpatrzenie skarg: 
a) na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach (DS-771/21). 
b) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-772/21). 

29. Komunikaty i wolne wnioski. 
30. Zamknięcie sesji. 

 
Punkt 1. Otwarcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXI sesji Rady Miasta Katowice VIII kadencji 
samorządu. 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 
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Także, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza, Pana 
Koordynatora. 
Powitał także śledzących sesję online pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych, pracowników jednostek 
organizacyjnych miasta oraz wszystkich internautów. 
Powitał Pana Stanisława Krusza Prezesa Katowickich Wodociągów S.A.  oraz - w związku  
z dwoma projektami uchwał w sprawie tzw. lex deweloper - Panów Tomasza Osiora  
i Radosława Kuberskiego oraz Tomasza Koniora i Jacka Piwkowskiego. 
 
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. 
Prowadzący obrady dodał jeszcze, że porządek obrad XXXI 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:  
Wiesława Mrowca  i  Krzysztofa Pieczyńskiego.  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.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5396.pdf


 

 

 

 

5 

 
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 27 
głosach „za”. 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt  4 Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XXIX sesji Rady Miasta Katowice z dnia  
17 grudnia 2020r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,  
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Katowice. 
Protokół z XXIX został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z XXX sesji Rady Miasta Katowice z dnia  
25 stycznia 2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,  
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XXX sesji Rady Miasta Katowice. 
Protokół z XXX został przyjęty jednogłośnie, przy 27 głosach „za”( Radny Adam Lejman-Gąska 
zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do 
Statutu Miasta Katowice Przewodniczący Rady Miasta Katowice zawnioskował o zmianę  
w  porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 27 a) Rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (DS-780/21). 
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.    
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do 
Statutu Miasta Katowice Prezydent Miasta Katowice zawnioskował o zmiany w  porządku 
obrad polegające  na: 

1. dopisaniu punktu 27b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 
(DS-755/20). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   
( Protokół z imiennego głosowania)  
  

2. Dopisaniu punktu 27c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-761/21). 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5397.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5457.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5458.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5399.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5513.pdf
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.    
( Protokół z imiennego głosowania)  
 

3. Dopisaniu punktu 27d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-762/21) 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.    
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 6.  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/ 
 
Pan Radny Dawid Durał  zapytał „o nieruchomość przy ul. Jerzyków. Czy to chodzi o były 
Konsulat?. Ponadto, czy można by dowiedzieć się więcej o Zespole Roboczym „Wejdź na 
rynek z perspektywą”.  
Prezydent Marin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi Panu Radnemu.   
 
Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Rady Miasta Katowice za 2020 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 
Miasta Katowice za 2020r. (DS-753/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
753/20. 
Komisje branżowe przyjęły sprawozdania na swoich posiedzeniach. Komisja Organizacyjna 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przyjmując jednocześnie sprawozdanie z pracy 
Rady Miasta Katowice za 2020 r. 
 
Prowadzący obrady zwrócił uwagę na fakt, iż w ubiegłym roku odbyły się 12 zdalne sesje  
i 83 zdalne posiedzenia komisji i poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”( Radni Krystyna Panek oraz Jarosław 
Makowski zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 

/Uchwała nr XXXI/655/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu  
1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy położonych w budynku przy 
ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie (DS-752/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
752/20. 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5514.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5515.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=122113
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122159&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5391.pdf
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Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

/Uchwała nr XXXI/656/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek 
opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-731/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
731/20. 
Komisja Transportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przed zakończeniem 
konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych. Podczas konsultacji nie wniesiono uwag. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 

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

/Uchwała nr XXXI/657/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024" (DS-754/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
754/20. 
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XXXI/658/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta 
Katowice za działalność charytatywną (DS-757/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
757/20. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122160&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5392.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122161&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5393.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122162&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5394.pdf
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie.  
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponował, aby do tej Komisji desygnować 
następujące Panie Radne: 

1) Panią Krystynę Panek  
2) Panią Krystynę Siejną 
3) Panią Barbarę Wnęk-Gabor. 

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

/Uchwała nr XXXI/659/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 
Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (DS-758/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
758/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XXXI/660/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021r. (DS-759/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
759/21. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 

 
Pan Rady Dawid Durał poinformował, że „wstrzyma się przy tym głosowaniu z uwagi na 
obecne działania polskiej policji w stosunku do obywateli. Mieliśmy ponad 500 osób 
wylegitymowanych a propos nielegalnego rozporządzenia Rządu…”. 
Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że nie będzie to praktyka - informowanie nas  
o każdym swoim głosowaniu. „Za chwilę wszyscy będziemy widzieli w jaki sposób Pan 
głosuje, w momencie, kiedy oddamy głosy”. Poprosił o powstrzymanie się na przyszłość od 
wyjaśniania.  
Pan Radny Józef Zawadzki dodał, że „policja jest od tego, żeby pilnowała porządku”.  
 
Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122163&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5395.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122164&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5401.pdf
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”( Radna Magdalena Wieczorek zgłosiła 
problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 

/Uchwała nr XXXI/661/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 
Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-760/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
760/21. 
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponował, aby do tej Komisji desygnować 
następujących Radnych; 
1) Pana Wiesława Mrowca 
2) Pana Borysa Pronobisa. 
Zainteresowani wyrazili zgodę. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za” (Radny Andrzej Warmuz zgłosił 
problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 

/Uchwała nr XXXI/662/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
miasta Katowice (DS-690/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
690/20. 
Komisja Budżetu Miasta oraz Komisja Polityki Społecznej zaopiniowały projekt pozytywnie 
przed zakończeniem konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji na Platformie Konsultacji Społecznych nie wpłynęły uwagi. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust 6 ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwrócono się do Dowódcy 
Garnizonu Wojskowego o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Dowódca Garnizonu 
zaakceptował projekt uchwały. 
Projekt skonsultowano również z Radami Jednostek Pomocniczych, o czym wspomniano  
w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska zauważył, że to co się sprawdziło w Śródmieściu, gdzie 
wprowadzenie tzw. prohibicji w wyznaczonych godzinach mogło się przyczynić, czy to do 
poprawy kultury spożycia alkoholu, czy też do zmniejszenie ilości interwencji służb 
porządkowych, niekoniecznie musi zadziałać także w innych dzielnicach. Poprosił aby 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122165&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5404.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122166&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5405.pdf
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głosując, pamiętać o tym, że struktura lokali sprzedających alkohol w Śródmieściu  
i w pozostałych dzielnicach, jak również klientów zakupujących alkohol jest różna. Trudno 
więc powiedzieć, czy można jednakowo traktować wszystkie dzielnice miasta pod tym 
względem.  
Przewodniczący Rady potraktował wypowiedź Radnego, jako głos w dyskusji i zauważył, że 
takie rozwiązania  to w większości inicjatywy mieszkańców, czy też jednostek pomocniczych.  
Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, 3 głosach sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXI/663/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 
(DS-756/20). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
756/20. 
Komisja Budżetu Miasta oraz Komisja Transportu zaopiniowały projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za” . 

/Uchwała nr XXXI/664/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021 - 2025 (DS-765/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
765/21. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27  głosach „za” . 

/Uchwała nr XXXI/665/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym 
garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122167&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5429.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122168&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5430.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122169&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5431.pdf
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oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Kolońskiej w Katowicach (DS-
768/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
768/21. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Radni otrzymali również na E-sesji prezentację, tabelaryczny wykaz opinii i uzgodnień 
wniesiony do projektu uchwały, a także opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują dla terenu objętego wnioskiem. 
 
Podczas sesji byli obecni online, ze strony inwestora Pan Tomasz Osior oraz Pan Radosław 
Kuberski – architekt.  
 
Pan Radny Dawid Durał zauważył, że art. 5 punkt 3 ustawy lex deweloper stanowi,  
że „inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od 
istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, 
że nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Wg Radnego, omawiana  obecnie inwestycja, jak i kolejna, w następnym 
punkcie sesji, są sprzeczne. Poprosił o wyjaśnienie.   
 
Pan Tomasz Osior inwestor, wyjaśnił, że w tej samej ustawie jest również zapis, że nie 
dotyczy to terenów pokolejowych.  
 
Pan Radny Patryk Białas wygłosił oświadczenie, ponieważ poinformował, że będzie głosował 
„przeciwko” budowie tej inwestycji: „Po pierwsze, jako Wiceprezes Kongresu Ruchów 
Miejskich, jednej z pierwszych organizacji, które zgłaszały uwagi do  projektu ustawy, 
krytycznie oceniam lex deweloper, gdyż w wielu przypadkach ustawa umożliwiając stawianie 
zabudowy wbrew przyjęty dokumentom planistycznym, powiększa chaos przestrzenny. Po 
drugie, jako częsty użytkownik ulicy Kolońskiej, podzielam uwagi dwóch członków Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którzy stwierdzili, m.in. naruszenie interesu 
społeczności lokalnej poprzez uszczuplenie terenów istniejącej zieleni oraz terenów 
otwartych. Po drugie, naruszenia ciągłości ekologicznej terenu poprzez likwidację terenu 
otwartego, będącego faktycznie korytarzem ekologicznym łączącym ważne w mieście węzły 
ekologiczne. Po trzecie, zaprojektowanie koncepcji, wrzynającej się ciasno pomiędzy już 
istniejące tereny i obiekty zabudowy usługowej o dużej intensywności ruchu. Po trzecie, 
inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kolońskiej narusza strategiczną rezerwę terenu na 
potrzeby korytarzy transportowych, określonych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, oznaczonych symbolem „KK”, jako 
obszary kolejowe. Oczywiście, chociaż w Studium, linia kolejowa jest oznaczona do likwidacji, 
to teren po zlikwidowanej linii kolejowej w dalszym ciągu może być wykorzystywany na inne 
funkcje o charakterze infrastrukturalnym lub transportowym. Zabudowa obszaru przy ul. 
Kolońskiej zablokuje możliwość przeznaczenia całego korytarza transportowego. Po czwarte, 
inwestycja mieszkaniowa, w mojej ocenia, narusza dwie podstawowe zasady urbanistyczne, 
mianowicie zasadę ładu przestrzennego, rozumianą jako takie uksztaltowanie przestrzeni, 
które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
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uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. I po drugie, zasady dobrego sąsiedztwa. 
Projektowane budynki nie nawiązują do sąsiedniej zabudowy, ani pod względem kompozycji, 
ani gabarytów, ani w zakresie ich formy i estetyki. Po piąte, na przedstawionym nam…, nie 
ma przedstawionego nam, radnym, bilansu terenów przeznaczonych pod inwestycje 
mieszkaniowe w Katowicach. Mam wrażenie, że udzielając zgody na inwestycje, bez analizy 
rezerwy mieszkaniowej w Katowicach, przyczynimy się do powiększenia chaosu 
przestrzennego w mieście i możemy w znacznym stopniu naruszyć zasady wolnego rynku, 
panujące na katowickim rynku mieszkaniowym”.  
Przewodniczący Rady, podobnie, jak wcześniej przy Panu Radnym Dawidzie Durale, także  
i teraz poprosił o odstępowanie od pomysłu uzasadniania decyzji, które są podejmowane.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki zauważył, że tereny te dotąd fatalnie wyglądały, były zarośnięte. 
Podziękował głównie Panu Prezydentowi, że wreszcie będzie to dobrze wyglądać.  
 
Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 3 głosach sprzeciwu i 7 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXI/666/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach (DS-773/21) wraz z autopoprawką 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
773/21. 
Autopoprawka dotyczy treści uzasadnienia do projektu uchwały, dokładnie wskazania 
jednostki pomocniczej, której inwestycja będzie dotyczyć.  
 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Radni otrzymali również na E-sesji prezentację, opinię Zarządu JP nr 4, tabelaryczny wykaz 
opinii i uzgodnień wniesiony do projektu uchwały, a także opracowania ekofizjograficzne 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują dla terenu objętego wnioskiem. 
 
Na sesji obecni byli online, ze strony inwestora Pan Tomasz Konior architekta z „Konior 
Studio” oraz Pan Jacek Piwkowski ze strony inwestora. 

 
Pan Radny Dawid Durał  podobnie, jak poprzednio, zapytał o zgodność projektu ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy okazji podziękował za 
wygłoszenie oświadczenia przez Pana Radnego Patryka Białasa w poprzednim punkcie 
porządku obrad.   
Pan Tomasz Konior wyjaśnił, że projekt nie jest sprzeczny z obowiązującym Studium. 
Korzystamy z zapisów, które mówią o zabudowie wielofunkcyjnej. Projekt przewiduje 
zabudowę mieszkaniową z usługami towarzyszącymi, czyli powierzchnie biurowe, jak  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122170&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5433.pdf
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i usługowe ( handel, gastronomia). 20 % funkcji to funkcje nie mieszkaniowe. Korzysta się tu 
także z zapisów Studium, który mówi o tym, że na zamknięciu ulicy Damrota, po łuku, można 
kształtować dominanty. Po sąsiedzku jest zabudowa 11 kondygnacyjna, inwestor  korzysta  
z tego zapisu, który mówi, że „jeżeli w odległości nie większej niż 500 metrów ( tutaj mamy 
mniej niż 250 m) jest zabudowa wyższa, możemy zrealizować obiekty, które są wyższe niż  
8 kondygnacji”. Budynek będzie miał 11 kondygnacji. Pozostałe aspekty również zostały 
spełnione. Obiekt nie jest zatem sprzeczny z zapisami Studium.   
Pan Radny Dawid Durał zauważył, że słyszał, iż powierzchnie biurowe źle się sprzedają,  
z drugiej strony w komunikatach miasta podaje się, że takie powierzchnie prężnie  
się sprzedają, podobnie, jak usługowe. Jest więc w tym sprzeczność. Radny poprosił  
o wyjaśnienie, dlaczego „idziemy w mieszkaniówkę”.  
Pan Tomasz Konior zauważył, że jest to jeden z argumentów podnoszonych w sprawie.  
Z własnego doświadczenia wie, że w tej centralnej zabudowie miasta, taka zabudowa 
mieszana, umożliwia, że miasto żyje. Przy zabudowie biurowej, po godzinach pracy, 
powierzchnia, niejako wymiera, podczas gdy, przy połączeniu jej z funkcją mieszkaniową, 
życie toczy się niemal całą dobę. Obecna zabudowa jest tam „dość martwa”. Funkcjonuje 
bank i niewielki budynek biurowy. Nowy budynek łączyć będzie kilka funkcji. Nie wpłynie to 
niekorzystnie na ład przestrzenny, ani ukształtowanie funkcjonalne tej strefy przestrzeni 
centrum miasta. 
Pan Radny Dawid Durał  poprosił o odniesienie się do opinii rady jednostki pomocniczej 
wydanej w tej sprawie.  
Pan Tomasz Konior zauważył, że w piśmie podniesiono kilka aspektów. Pierwszy dotyczył 
działek, z których korzysta inwestor. Działki te stanowią własność lub dzierżawę, więc ten 
aspekt został wyjaśniony. Kolejna kwestia poruszana przez jednostkę pomocniczą, to dążenie 
do tego, aby ten teren przeznaczyć na inną funkcję. Trudno się do tego odnieść. Jest to 
bowiem własność prywatna i rezerwowanie takich powierzchni następuje w innym trybie. 
Jesteśmy więc na etapie wnioskowania o inwestycję na terenie własności prywatnej.  
Podczas Komisji Rozwoju Miasta szeroko dyskutowano o miejscach parkingowych. Ustawa 
lex deweloper stanowi, że na każde mieszkanie przypada co najmniej 1,5 miejsca 
parkingowego, a  dodatkowo 30 % miejsc parkingowych powinna być ogólnie dostępna. Jest 
to najwyższy wskaźnik dla ilości miejsc parkingowych. W przeliczeniu na jedno mieszkanie to 
średnio 2 miejsca parkingowe. W planowanym obiekcie przewidzianych jest między 70, a 90 
mieszkań oraz około 1800 metrów kwadratowych powierzchni usługowej, czyli tej 
wielofunkcyjnej i przewidzianych jest od 151 do 194 miejsc parkingowych, w tym na terenie 
31 miejsc parkingowych, w nich 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Mocny akcent 
postawiono na kwestię zieleni. Bardzo mocno postawiono na kształtowanie terenu poprzez 
zieleń urządzoną. Od ulicy Damrota planuje się szpaler drzew wzdłuż parkingu oraz ogrody 
na tarasach, w loggiach, na dachach. Zieleń jest więc  bardzo ważnym aspektem oraz 
materiałem, który służy kształtowaniu architektury tego budynku. 
 
Prowadzący obrady zauważył, że rynek biurowy wciąż rozwija się w mieście dynamicznie. 
Inwestycja odpowiada więc także potrzebom rynku. Wobec braku uwag oraz zgłoszeń  
ze strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za” , 3 głosach sprzeciwu i 6 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXI/667/21/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122171&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – 
część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-769/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał., że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
769/21. 
 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27  głosach „za” ( Radny Patryk Białas zgłosił problemy 
techniczne podczas głosowania - głos "za") . 

/Uchwała nr XXXI/668/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu 
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023" (DS-770/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
770/21. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27  głosach „za” . 

/Uchwała nr XXXI/669/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 
2021 rok (DS-774/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
774/21. 
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 

Pan Radny Józef Zawadzki zauważył, że kiedyś na remonty szkół przeznaczano około 90 mln 
zł., a w bieżącym roku tylko 3 mln zł. To spowoduję, że stan szkół będzie się pogarszał. Radny 
poprosił o wyjaśnienie.  
Pani Danuta Lange Skarbnik Miasta wyjaśniła, że pytanie nie dotyczy projektu uchwały 
będącego obecnie procedowanym, natomiast wspomniane przez Radnego Zawadzkiego  
3 mln zł. to rezerwa, która została przewidziana w budżecie miasta na nieprzewidziane 
remonty, czyli te, które nie zostały zgłoszone do projektu uchwały budżetowej.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5452.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122172&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5434.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122174&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5435.pdf
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Pan Radny Józef Zawadzki stwierdził, że podatek od gruntu wynosił kiedyś 3 %, teraz 9 %, 
podatek od nieruchomości 6 %, a obecnie 9 %. Jest to wzrost w sumie o 9 %.  
Przewodniczący Rady zaprosił Pana Radnego do udziału w Komisji Budżetu, gdzie będzie 
można porozmawiać na temat kształtowania się polityki podatkowej miasta. Sprawa nie 
dotyczy omawianego obecnie projektu uchwały.  
Pan Radny Józef Zawadzki zauważył, że wiele rzeczy podrożało, a zarobki stoją w miejscu. 
Ludzie przestają pracować, bo zakłady zwalniają, ludziom jest ciężej. Poprosił, aby skłonić się 
i pomóc mieszkańcom. 
Prowadzący obrady wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26  głosach „za” . 

/Uchwała nr XXXI/670/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-775/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
775/21. 
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28  głosach „za” (Radna Krystyna Panek zgłosiła 
problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 

/Uchwała nr XXXI/671/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz 
Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) (DS-776/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
776/21. 
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Prowadzący obrady wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26  głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXI/672/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej  
w Katowicach (DS-777/21). 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122175&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5470.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122176&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5471.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122177&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5472.pdf
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr 
DS-777/21. 
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie zgadzając się jednocześnie 
z propozycjami rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Katowice. 
Prowadzący obrady poinformował, że kierując się orzecznictwem sądów administracyjnych – 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2018 r, Sygn akt II OSK 
2841/16, dotychczasową praktyką, zaproponował następujący sposób procedowania tego 
punktu. Procedura umożliwi transparentne przeprowadzenie czynności zidentyfikowania, 
przedstawienia, umożliwienia się wypowiedzenia lub zajęcia stanowiska przez Państwa 
Radnych. 
Taki sposób procedowania prowadzono już na sesjach w dniu 25 lipca 2019 r. oraz 28 maja 
2020 r. 
 
Pan Jerzy Pogoda Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przedstawił 
projekt uchwały.  
Następnie przedstawił wszystkie uwagi nieuwzględnione przez Pana Prezydenta w całości, 
złożone podczas wyłożenia w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do  11 września 2020 r., a ujęte  
w § 1 załącznika nr 2 do projektu uchwały. 
 
Pan Radny Dawid Durał zadał pytanie do uwagi nr 7.2. Skoro ciągi przebiegają przez tereny 
prywatne, to dlaczego je wyznaczano w ramach planu miejscowego?, a skoro projektant 
planu zdecydował się na ich zdefiniowanie, to co stoi na przeszkodzie, aby zdefiniować 
również odpowiednią szerokość tych ciągów, zapewniając odpowiednie zaopatrzeni ich np. 
w zieleń wysoką.  
Do uwagi nr 7.3. W takim razie w jakim celu zostały wyznaczone w planie, skoro może się 
okazać, że będą niedostępne dla innych mieszkańców, którzy np. z ulicy Wita Stwosza będą 
chcieli dojść do nowych terenów sportowych? Dlaczego miasto nie wykupi tych ciągów 
zapewniając jakiekolwiek powiązania piesze na terenie objętym planem poza ruchliwymi 
drogami?. 
Do uwagi nr 7.4. Uchwalony plan miejscowy jest obowiązującym prawem i jedynym 
narzędziem miasta do utrzymania ładu przestrzennego. Obowiązuje zarówno architektów, 
jak i inwestorów. Jaki jest sens uchwalania planu, skoro dopuszczamy realną możliwość 
powstania chaosu przestrzennego poprzez dopuszczenie form zabudowy zupełnie nie 
przystających do lokalnego kontekstu?. 
Do uwagi nr 7.7 Czy ktoś zbilansował, czy dla powstającej zabudowy (wg parametrów 
określonych w planie) starczy miejsca w rejonowych szkołach? Skąd wiemy, czy już nie teraz, 
na etapie uchwalania planu, nie zaistniały istotne potrzeby dot. terenów oświaty?  
Do uwagi nr 7.8. Intencją ustaleń planu powinno być dopuszczenie takiej zabudowy, która 
będzie zapewniać ład przestrzenny. Czy autorzy planu zwizualizowali sobie połączenie w tej 
części miasta zabudowy z dachami kolebkowymi, wielospadowymi, dwuspadowymi, płaskimi 
itd. (zgodnie z zapisami dla pozostałych terenów) stwierdzając, że zastosowanie kolejnych 
dziwnych form tworzyć będzie ład przestrzenny, a nie totalny chaos przestrzenny?  
Do uwagi nr 7.10. Jeżeli ustalone ciągi piesze będą bez zadrzewień, niedostępne dla pieszych 
(jak wynika z uzasadnienia dla poprzednich uwag), to jedyną przestrzenią dla poruszania się 
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pieszych i rowerzystów są tereny w pasie drogowym. Dlaczego więc decydować mają 
samochody? Czy miasto jest dla samochodów czy dla pieszych?  
Pan Jerzy Pogoda Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki odwołał się 
do wypowiedzi mających miejsce podczas Komisji Rozwoju, gdzie uwagi były już 
przedstawione i wyczerpująco uzasadniano ich rozstrzygnięcia. Zauważył, że w przypadku 
uwag  nr 7.4 i 7.10 nie usłyszał pytań, więc nie będzie się do nich odnosił. Co do uwagi nr 7.2. 
i 7.3, to wyznaczenie takich obszarów, które mają służyć komunikacji na terenach 
prywatnych, jest możliwe, ponieważ wynika to z władztwa planistycznego gminy aby takie 
relacje ustalać, ponadto musi być to zawsze rozpatrywane w kategoriach możliwości ich 
realizacji bez naruszania i ochrony praw nabytych w postaci wydanych już pozwoleń na 
budowę oraz możliwości realizacji pozostałej infrastruktury, też zielonej dla realizacji 
zabudowy mieszkaniowej. W takich sytuacjach trzeba też brać pod uwagę fakt, że 
wyrysowanie takiego układu wprost, stanowiącego element komunikacji publicznej, czyli 
ogólnodostępnego, wiązałoby się z wykupieniem całości tych nieruchomości w ramach 
układu komunikacyjnego. Na dzień dzisiejszy nie wiązałoby się to wyłącznie z realizacją 
inwestycji układu infrastrukturalnego, ale również z realizacją ochrony praw nabytych, 
odszkodowań dla podmiotów, które już uzyskały tam przesądzenia. Koszty byłyby 
niewspółmierne dla ewentualnych korzyści. Wydaje się, że ustalona zasada wskazania  
w m.p.z.p. osi komunikacyjnych jest najbardziej zasadna, uwzględniając zarówno interes 
publiczny, jak i prywatny i nie narażając miasta na bardzo wysokie koszty realizacji takiego 
układu. Inwestycje miejskie w dużym stopniu służą właśnie dobrej komunikacji tego obszaru 
począwszy od ul. Meteorologów, Kościuszki, wzdłuż ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Kolejny 
argument za, to ciągle trudny stan prawny ustawy krajobrazowej, ale jest to jedyne narzędzie, 
które będzie temu służyć i to dotyczy pytania Pana Radnego co do uwagi nr 7.3. poprzez 
zakaz ogrodzenia tych terenów. Nasze prace będą zmierzały do takiego właśnie rozwiązania.  
Co do pytania do uwagi nr 7.7., to zakres m.p.z.p. jest regulowany art. 15 ustawy  
o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem w sprawie zakresu 
planu. My poza te delegacje nie wykraczamy.  
Co do pytania dot. uwagi nr 7.7. Ustalenie przestrzeni publicznej nie wyklucza zieleni. Relacja 
terenów zielonych i ich dostępności w obszarze planu, znacznie poprawiła się w tamtym 
rejonie.  
 
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, nastąpiło grupowe głosowanie nad 
sposobem rozpatrzenia tych uwag. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że głosowanie „za”,  stanowi potwierdzenie stanowiska 
zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nieuwzględnienie uwag. 
Uwagi przegłosowano. Wynik głosowania radnych: 16 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 9 
głosów „wstrzymujących się”.  
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Pan Jerzy Pogoda Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przedstawił 
nieuwzględnione w części uwagi podczas wyłożenia projektu m.p.z.p. do publicznego wglądu 
w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r., a ujętych w § 2 załącznika nr 2 do 
projektu uchwały.  
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5510.pdf
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, nastąpiło grupowe głosowanie nad 
sposobem rozpatrzenia tych uwag. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że głosowanie „za”,  stanowi potwierdzenie stanowiska 
zaproponowanego przez Pana Prezydenta, tzn. nieuwzględnienie uwag. 
Uwagi przegłosowano. Wynik głosowania radnych: 17 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 9 
głosów „wstrzymujących się”.  
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie cały projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 11 głosach 
„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXI/673/21/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  

 
Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda  
i Wiertniczej w Katowicach (DS-778/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
778/21. 
Komisja Rozwoju zaopiniowała projekt pozytywnie. 
Podczas wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag do tego planu. 
 
Pan Jerzy Pogoda Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przedstawił 

projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie cały projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 głosach 
„wstrzymujących się”( Radny Jarosław Makowski zgłosił problemy techniczne podczas 
głosowania - głos "za").  

/Uchwała nr XXXI/674/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną ( DS-779/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
779/21. 
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5511.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122178&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5473.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122179&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5474.pdf
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”( Radny Andrzej Warmuz zgłosił 
problemy techniczne podczas głosowania - głos "za").  

/Uchwała nr XXXI/675/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 27a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży w roku 2021 (DS-780/21). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
780/21. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą wszystkich klubów radnych działających w Radzie 
Miasta Katowice. Projekt nie posiada opinii komisji. 
Do projektu opinię finansową wystosował Pan Prezydent w piśmie z dnia 2 lutego 2021 r. 
oraz opinię prawną w piśmie z dnia 3 lutego 2021 r. załączając jednocześnie propozycje 
zmian naniesione na projekt uchwały. 
Pisma zostały przekazane radnym w BIP i na E-sesji. 
 
Prezydent Marcin Krupa przedstawił swoje stanowisko w sprawie. Jest to kontynuacja 
pomocy dla przedsiębiorców. Podkreślił, że inicjatorem tej uchwały był pierwotnie Pan 
Przewodniczący Jarosław Makowski, który następnie włączył do dyskusji przedstawicieli 
wszystkich klubów radnych. Pan Prezydent przychyla się do zaproponowanego rozwiązania.  
 
Pan Jarosław Makowski – Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicji Obywatelskiej” 
podkreślił dobrą współpracę ze stroną prezydencką oraz przedstawicielami klubów radnych. 
Każda pomoc dla katowickich przedsiębiorców się liczy. Jest to pomoc ważna dla tego 
środowiska i jest nadzieja, że przyczyni się do przetrwania tej branży. Podziękował za 
współpracę.  
 
Pan Radny Damian Stępień Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Marcin 
Krupa” zauważył, że propozycja jest możliwa w realizacji po uchwaleniu stosownych zmian 
ustawowych, umożliwiających powstanie takiego projektu uchwały. Samorząd katowicki,  
w osobie Pana Prezydenta,  zgłaszał potrzebę ustanowienia takich regulacji prawnych. Radny 
zaproponował zmiany do projektu uchwały. Poprosił aby uwzględnili je Przewodniczący 
klubów, w drodze autopoprawki. Zaproponowane zmiany to: 

1. tytuł projektu otrzymuje brzmienie: w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 
 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży w roku 2021. 

2. W podstawie prawnej po art. 31 zzca ust. 1 wykreśla się wyrazy „ust. 2 pkt 2”. 
3. Wykreśla się § 2 projektu. 
4. Ostatni § projektu otrzymuje brzmienie: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 
2021 r.” 

 
Przewodniczący Rady odnośnie tego ostatniego paragrafu w konsultacji z Wydziałem 
Prawnym UMK zaproponował, aby ostatni § projektu otrzymał brzmienie: „Uchwała podlega 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122180&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5475.pdf
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ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  
z mocą od dnia 26 stycznia 2021 r.”. Jest to konsekwencja daty podpisania ustawy przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  
Pani Joanna Machura-Peryt Naczelnik Wydziału Prawnego wyjaśniła, że w świetle 
argumentacji, która została przytoczona w piśmie Pana Prezydenta z 3 lutego br., oba 
rozwiązania są prawidłowe. Ważne jest, że jeżeli chcemy udzielić pomocy poprzez zwolnienie 
z całej opłaty za 2021 r., uchwała powinna wejść w życie przed dniem upływu terminu do 
zapłaty pierwszej raty lub opłaty jednorazowej. 
Przewodniczący Rady zauważył, że skoro oba rozwiązania są właściwe, to dla pewności,  
że nie zostanie ona uchylona w nadzorze prawnym, zaproponował poprawkę co do daty 
wejścia w życie w dniu 26 stycznia 2021 r.  
Inicjatorzy projektu uchwały wyrazili zgodę na takie rozwiązanie i przyjęli całość propozycji 
jako autopoprawkę.  
Pani Joanna Machura-Peryt Naczelnik Wydziału Prawnego nie wniosła do tej propozycji 
zastrzeżeń.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki zauważył, że „oni opłacali za alkohol w marcu, a nie pobierali,   
w ogóle nie było klientów. Trzeba by się zastanowić, czy nie cofnąć się do 2000 r. bo Ci są 
stratni. Oni w ogóle nie mają tych pieniędzy…, żeby oni mogli opłacać za zeszły rok, jak było 
zamknięte. Był zakaz przyjmowania mieszkańców... Ja jestem za tym, żeby ich zwolnić od 
czasu, jak pandemia się pokazała”.  
Prezydent Marcin Krupa zauważył, że empatia jest ważna, ale musimy postępować zgodnie  
z prawem. Wcześniej takiej możliwości zwolnień nie było, Obecnie pojawiła się taka 
możliwość prawna i z niej korzystamy. W tym roku przedsiębiorcy mieli płacić za rok 
poprzedni, czyli 2020. Opłaty te zapewne nie wpłyną, bo nie było sprzedaży alkoholu  
z powodów obiektywnych.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXI/676/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 27b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 (DS-755/20) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
755/20. 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie w wersji poddanej 
konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXI/677/21/ 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122181&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5482.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122182&menu=660
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( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 27c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-761/21) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
761/21. 
Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Klimatu zaopiniowały projekt pozytywnie w wersji 
poddanej konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji wniesiono 6 uwag, a wyniki konsultacji opublikowano w E-sesji. 
 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wydali pozytywne opinie do projektu uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
glosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”( Radni Andrzej Warmuz oraz Dawid Durał 

zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za").  
/Uchwała nr XXXI/678/21/ 

( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 27d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów (DS-762/21) 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
762/21. 
Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Klimatu zaopiniowały projekt pozytywnie w wersji 
poddanej konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych. 
Podczas konsultacji nie wniesiono uwag. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wydali pozytywne opinie do projektu uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
glosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXI/679/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 28. Rozpatrzenie skarg: 
 
a) na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Katowicach  (DS-771/21). 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
771/21. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5486.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122183&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5506.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122184&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5507.pdf
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Przewodniczący Komisji  Pan Damian Stępień przedstawił projekt uchwały oraz zgłosił 
autopoprawkę korygującej oczywistą omyłkę pisarską w § 1 i § 2. Skarga jest z dnia 10 
listopada 2020 r., a nie 10 października.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za” (Radni Krzysztof Pieczyński i Borys 
Pronobis zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"). 

/Uchwała nr XXXI/680/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
b) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-772/21). 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
772/21. 
Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Przewodniczący Komisji  Pan Damian Stępień przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za” (Radny Borys Pronobis zgłosił problemy 
techniczne podczas głosowania - głos "za").  

/Uchwała nr XXXI/681/21/ 
( Protokół z imiennego głosowania)  
 
Punkt 29. Komunikaty i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że do wiadomości radnych wpłynęło Zarządzenie  
Nr 1431/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22.01.2021r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Katowice w 2020 roku. Radni otrzymali ten materiał także na Komisję Edukacji oraz na  
e- maile.  
 
Pan Radny Józef Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi, że wpłynęła odpowiedź na 
interpelację w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Wydział Edukacji. Nie jest tam jednak  
zaznaczone, że była pobierana subwencja, podczas, gdy w audycie jest, były prowadzone 
nieprawidłowo dzienniki, były dopisywane dzieci. Czy to jest prawda?. Pani psycholog 
pracowała dwie godziny zamiast pięciu. Radny poprosił o dokładne sprawdzenie sprawy.  
Wiceprezydent Waldemar Bojarun doprecyzował, że chodzi o sprawę kontroli w Pałacu 
Młodzieży, która była już wielokrotnie omawiana i wyjaśniana. Pan Wiceprezydent zaprosił 
Pana Radnego do siebie, na rozmowę, w celu ponownego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122185&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5439.pdf
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=122186&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/wyniki_glosowania_5440.pdf
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związanych z tą sprawą.  Listy dzienników, to sprawa, która została już wyjaśniona, włącznie  
z konsekwencjami służbowymi dla pracownika Pałacu Młodzieży.  
Pan Radny Józef Zawadzki przywołał ulicę Dębową i ul. Źródlaną. Mamy tam kapliczkę. 
Odbywają się obok Dni Dębu. Kapliczka uległa dewastacji, jest to historyczna kapliczka. 
Radny poprosił o możliwość renowacji. Złożył już w tej sprawie interpelację.  
 
Pan Radny Adam Lejman-Gąska  zwrócił uwagę na stan ul. Bielika. Została ona zniszczona 
przez dewelopera, który buduje tam swoją inwestycję. Radny zasugerował, żeby deweloper 
na swój koszt naprawił uszkodzenia oraz żeby miasto wypracowało takie rozwiązania, aby 
takie osoby więcej już nie realizowały inwestycji, skoro niszczą mienie miejskie i utrudniają 
życie innym mieszkańcom. Kolejny apel do Pana Prezydenta, dotyczył podmiotów, które 
prowadzą działalność w obiektach miejskich. Spadły im przychody, często mają problemy  
z regulowaniem swoich zobowiązań. Radny poprosił o indywidualnie rozpatrywanie spraw  
w celu udzielenia możliwej pomocy przez miasto.   
Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że w miarę możliwości będzie indywidualnie 
rozpatrywał składane wnioski. Co do prowadzonej inwestycji budowlanej, to zobowiązał się 
temu przyjrzeć.  
Pan Radny Krzysztof Pieczyński poinformował, że w czasie wakacji odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami i deweloperem inwestującym przy ul. Bielika. Inwestor zobowiązał się 
naprawić szkody i zniszczenia. Zostało to zaprotokołowane. MZUiM zapewne będzie to 
egzekwował.  
 
Punkt 30. Zamknięcie sesji.   
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 13.30. 
 
Protokołowała:                                                           Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 
Beata Musiał                                                              Rady Miasta Katowice             
                                    

                                                                                     Maciej Biskupski                       


