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Rada Miasta Katowice 
 
 
Protokół  z  XLVI sesji VIII kadencji samorządu. 
Data sesji: 13 kwietnia 2022 r. 
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4 ( sesja online). 
Godzina rozpoczęcia sesji: 9:00.  
Godzina zakończenia sesji: 9.20 
Numery podjętych uchwał: XLVI/1034/22 do XLVI/1035/22 
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 sesji 
 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Zmiany w porządku obrad.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2022 
rok (DS-1190/22).  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2022 rok (DS-1191/22).  

7. Komunikaty i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie sesji.  
 
 
Punkt 1. Otwarcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVI sesji Rady Miasta Katowice VIII kadencji 
samorządu. 
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Panów Wiceprezydentów, Panią 
Skarbnik, Pana Sekretarza i Pana Dyrektora Koordynatora. 
 
Powitał również śledzących sesję online pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, pracowników jednostek organizacyjnych miasta 
oraz wszystkich internautów. 
 
Poinformował, że zgodnie z wprowadzonym w dniu 31 marca 2020 r. przepisem art. 15zzx do 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Rada Miasta Katowice może odbywać sesje,  
a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania). 
 
W związku z tym przepisem obrady były prowadzone zdalnie - poprzez system Skype,  
a samo głosowanie poprzez E-sesję.  
Prowadzący obrady dodał, że istnieje możliwość składania wniosków formalnych i zgłoszeń 
poprzez czat. 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski prowadził obrady sesji z siedziby Urzędu Miasta 
Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4. 
Stwierdził kworum – poprzez naciśnięcie przycisku  - „Obecność” w E-sesji ( zgłosiło się 28  
osób). 
Obrady sesji były prawomocne. 
Prowadzący obrady dodał jeszcze, że dzisiejsza sesja została zwołana  zgodnie z przepisem 
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  na wniosek Pana Prezydenta, a porządek 
obrad sesji z dnia 8 kwietnia 2022 r. został Państwu Radnym dostarczony wraz z projektami 
uchwał przy zawiadomieniach o sesji przy zachowaniu terminu statutowego. 
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Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.  
 
Na sekretarzy sesji zaproponowano wg listy obecności następujących Radnych:  
Pana Damiana Stępnia  i Pana Tomasza Szpyrkę.  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” ( Pani 
Radna Krystyna Siejna zgłosiła problemy techniczne. Głos „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 Tomasza Maśnicy. 
 
Rada Miasta Katowice powołała skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie, przy 28 
głosach „za” ( Pani Radna Krystyna Siejna zgłosiła problemy techniczne. Głos „za”).   
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 4. Zmiany w porządku obrad. 
 

Brak było zgłoszeń w sprawie zmian w porządku obrad.  
 
Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 
2022 rok (DS-1190/22).  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS 
1190/22. Wyjaśnił, że projekt dotyczy przekazania środków z Funduszu Pomocy w celu 
realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym 
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to kwota 4 317 552 zł.  
z przeznaczeniem m.in. na  
–   bezpłatne wykonanie fotografii w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL; 
– zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higienicznych (na 
podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim).  
 

Pan Radny Adam Lejman-Gąska zapytał czy są to jedyne środki otrzymane przez miasto na 
ten cel, tzn. w związku z konfliktem na Ukraninie.  
 

Pan Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że trudno to obecnie orzec. Obecnie 
wprowadzamy rozwiązania systemowe.  
 

https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/punkt%202.pdf
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/punkt%203.pdf
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Pani Skarbnik Danuta Lange wyjaśniła, że środki te pochodzą z Funduszu Pomocy. Wcześniej 
już otrzymywaliśmy środki z budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, 
z przeznaczeniem na pomoc i na podstawie ustawy o finasnach publicznych rozdysponowano 
je za pomocą Zarządzeń Prezydenta. Była to kwota  733 895 zł 
Obecnie zaplanowane środki przeznaczone zostały m.in. na: 
–   bezpłatne wykonanie fotografii w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL; 
–  zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higienicznych; 
–  wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę; 
– wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, 
w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia; 
– zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłku celowego na 
wyżywienie dzieci w przedszkolu. 
Nie wszystkie środki wpłynęły dotychczas na konto miasta, ale przekazane już kwoty 
gwarantują  realizację zaplanowanych zadań.  
 
Pan Radny Józef  Zawadzki zapytał czy miasto będzie występować co miesiąc, czy co pół 
roku do Państwa, z wnioskiem o zagwarantowanie potrzebnych środków dla miasta. 
Podobno środków zaczyna już brakować.  
Pan Wiceprezydent Bogumił Sobula przypomniał, że ustawa zakłada pomoc finansową,  
tą najistotniejszą w wymiarze 60 dni. Powoli mija ten termin. Są sygnały, świadczące o tym, 
że rozwiązania te powinny funkcjonować dłużej. Rząd to analizuje. Prezydent Miasta 
Katowice zakłada udzielanie pomocy każdemu potrzebującemu, na odpowiednim, ludzkim, 
humanitarnym poziomie. Jest  to priorytet dla miasta. Ewidencjonujemy te wydatki  
i będziemy starali się uzyskać rekompensatę od Rządu.  
Przy okazji Wiceprezydent ponownie podziękował za wciąż udzielaną pomoc przez 
mieszkańców.  
 
Pana Radny Józef Zawadzki podziękował Panu Prezydentowi, Panu Wiceprezydentowi 
Jerzemu Woźniakowi oraz Pani Naczelnik Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech za ogromą pomoc 
udzielaną Ukraińcom. 
 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za” (Pan Radny Józef Zawadzki zgłosił 
problemy techniczne. Głos „za”.) 

/Uchwała nr XLVI/1034/22/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 
 
Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Katowice na 2022 rok (DS-1191/22). 
 
Przewodniczący Rady przypokniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny DS-
1191/22. Jesy to zmiana w uchwale budżetowej polegająca na dopisaniu paragrafu 
dotyczącego dokonywania zmian w planie dochodów oraz wydatków w zwiąkzu z pomocą 
udzielaną obywatelom Ukrainy na skutek konfliktu zbrojnego. Jest to upoważnienie 
udzielone Panu Prezydentowi.  
 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=128976&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/punkt%205.pdf
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Projekt nie uzyskał opinii komisji. 
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za” (Pan Radny Józef Zawadzki zgłosił 
problemy techniczne. Głos „za”.) 

/Uchwała nr XLVI/1035/22/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 7. Komunikaty i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady  przekazał kilka komunikatów międzysesyjnych: 
1. Wojewoda Śląski: 

rozstrzygnięciami nadzorczymi z dnia 8 kwietnia 2022 r. stwierdził nieważność: 

a) w całości uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIV/994/22 z dnia  
3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego 
Parkowania oraz zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice,  

b) w części  uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIV/988/22 z dnia  
3 marca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice  
i nadania jej Statutu. 

2. Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych  
za 2021 rok do końca kwietnia. 

 
Pan Wiceprezydent Waldemar Bojarun złożył wszystkim życzenia świąteczne w związku  
ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy.  
Podobnie, życzenia świąteczne złożył rówież Pan Przewodniczący Rady.  
 
Punkt 8. Zamknięcie sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVI sesji 
Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu o godz. 9.20. 
 
Protokołowała:                                                            Prowadzący obrady: 
                                                                                          Przewodniczący 

Beata Musiał                                                              Rady Miasta Katowice             

                                    
                                                                                           Maciej Biskupski                       

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=128977&menu=660
https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/Uprawnienia/punkt%206.pdf

