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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLIX sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  30 kwietnia 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.30 

Numery podjętych uchwał: XLIX/1145/14 – XLIX/1171/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Tomasz Maśnica  i  Radny Wiesław Mrowiec  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Włoch 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem) 

Radne nieobecne: 

1/ Daria Kosmala  

2/ Maria Sokół  
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Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów  z  XLVII i XLVIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady 

Miasta  

w okresie między sesjami. 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2013r. 

(DS-115/14). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu 

Nr 66 w Katowicach imienia Majki Jeżowskiej (DS-123/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice „Akademicka” (DS-125/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (DS-

103/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

wysłuchania publicznego przez Radę Miasta Katowice ( DS-94/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS-89/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok (DS-95/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 

Tartacznej w Katowicach (DS-98/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

miasta Katowice na rok 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-

107/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 

oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 

taksówkami na terenie miasta Katowice ( DS-108/14).  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok (DS-111/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka  

Miejskiego w Katowicach ( DS-114/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta 

Katowice w 2013 roku (DS-119/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Kozłowskiej 2 na 

rzecz Gminy Sławków (DS-120/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 12 Koszutka (DS-121/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu 

Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec ( DS-124/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako 

miasta gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 (DS-

129/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015” 

(DS-127/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec G K z tytułu zaległości za lokal mieszkalny przy ul. 

Kościuszki  w Katowicach oraz lokal użytkowy przy ul. Kordeckiego  

w Katowicach ( DS- 130/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani T W z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy Al. Korfantego (DS-131/14). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice 

na 2014 rok (DS-133/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-134/14). 

30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji 

przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów (DS-135/14). 

30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec V K za lokal mieszkalny przy ul. Sokolskiej   
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w Katowicach i lokal użytkowy – garaż przy ul. Broniewskiego w Katowicach 

(DS-136/14). 

30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec pani B M za lokal mieszkalny przy ul. Grażyńskiego  

w Katowicach ( DS-137/14).  

30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu 

Bolina w Katowicach ( DS-138/14).  

30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi B S (DS-140/14). 

31. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

– skargi Pana W K na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice, 

pracowników Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice oraz 

pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach ( DS-122/14).  

32. Interpelacje radnych. 

33. Komunikaty i wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji.                                                                  
 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLIX  sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Pana Prezydenta,  

Wiceprezydentów, Skarbnik Miasta, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów 

Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, 

przedstawicieli mediów.  

Na dzisiejszą sesję zaproszona została Pani Jolanta Kolanko – Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, którą Pan Przewodniczący 

serdecznie powitał.  

Prowadzący obrady powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, 

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących  Państwa  

Radnych: 

1/ Tomasza Maśnicę  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488119.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488276.asx
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2/ Wiesława Mrowca  

W wyniku głosowania,  przy  17  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni:  Tomasz Maśnica  i Wiesław Mrowiec. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana  Stanisław Włocha. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 19 

głosach „za”.    

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Protokół  z XLVII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. był 

dostępny do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej BIP. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt protokołu pod głosowanie.  

Protokół z XLVII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Protokół  z XLVIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 10 kwietnia 2014r.był 

dostępny do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej BIP. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt protokołu pod głosowanie.  

Protokół z XLVIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 

6007 ze zm.) Prezydent  Miasta  Katowice  wnioskuje  o zmiany w porządku 

obrad polegające na:  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399285551.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488348.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399285538.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488471.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399285609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399285684.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488522.asx
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1/ dopisaniu punktu 30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów 

(DS-135/14). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec V K za lokal mieszkalny przy ul. Sokolskiej 

w Katowicach i lokal użytkowy – garaż przy ul. Broniewskiego w Katowicach 

(DS-136/14). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B M za lokal mieszkalny przy ul. 

Grażyńskiego w Katowicach ( DS-137/14).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

  

4/ dopisaniu punktu 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 

rejonie stawu Bolina w Katowicach ( DS-138/14).  

Zmiana została przyjęta  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/  dopisaniu punktu 30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi B S (DS-140/14). 

Zmiana została przyjęta  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399285737.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399286601.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399286741.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399286818.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399286937.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488584.asx
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Wiceprezydent Miasta Katowice  Pani Krystyna Siejna przedstawiła  

informację  o  działaniach Prezydenta Miasta w okresie  od  10 kwietnia do 28 

kwietnia 2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała jakie działania podjęto w sprawie 

uciążliwości osób korzystających z usług Górnośląskiego Towarzystwa 

Charytatywnego, znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej.  Temat  był  poruszany 

na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta. Były sugestie aby miasto pomogło  

w „opanowaniu sytuacji”, uwzględniając jednocześnie pozytywną działalność tego 

Towarzystwa. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa kolejek, to sprawa organizatora. 

Miasto nie ma na to wpływu i nie podejmowało żadnych działań.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał  o wstrząsy kopalniane w starych Panewnikach. 

Jest to zjawisko, które powoduje np. odpadanie fragmentów elewacji budynków. 

Mieszkańcy obawiają się o swoje życie i zdrowie. Sprawa toczy się w sądzie, ale 

Radny poprosił jeszcze o interwencję ze strony miasta.  

Ponadto zapytał o boisko sportowe przy Gimnazjum nr 23, które przez kilka lat 

było remontowane i z powodu nieprawidłowo wykonanych tam prac, sprawa trafiła 

do sądu. Radny zapytał co dalej z tą sprawą.  

Prezydent Piotr Uszok  wyjaśnił, że Katowicki Holding Węglowy ma 

przygotować szczegółowe informacje odnośnie frontu prac kopalnianych. 

Wspomniane wstrząsy pochodzą z eksploatacji prowadzonej w Rudzie Śląskiej, co 

nie zmienia faktu, że zagrożenie istnieje.  

W sprawie boiska, Prezydent zobowiązał się wyjaśnić sprawę na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że wstrząsy dotyczą całego miasta, nie tylko 

jednej dzielnicy Katowic.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że założeniem jest, iż nie ma eksploatacji pod 

terenami zurbanizowanymi. Przy rozprężeniu górotworu wstrząsy przenoszą się na 

znaczne obszary.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o teren, który ma być zagospodarowany jako 

sportowo-rekreacyjny, znajdujący się przy ul. Asnyka. Radna zapytała jak 

zakończyły się przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Ponadto 

zapytała o baseny miejskie, które w majowy weekend będą nieczynne. Radna 

zapytała dlaczego. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488832.asx
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Prezydent Piotr Uszok w sprawie  terenu rekreacyjnego przy ul. Asnyka 

zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. Co do basenów, Prezydent 

stwierdził, że w dni wolne od pracy, dyrektorzy szkół nie zawsze chcą brać 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie.  

Radna Bożena Rojewska  stwierdziła, że sytuacja jest niezrozumiała. Mieszkańcy 

chcieliby skorzystać z basenów. Szkoda, że nikt nie pomyślał o tym wcześniej i nie 

zapewnił wymaganych przepisami ratowników.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o sprawę wykupu gruntów przy ul. Braci 

Wiechułów w Katowicach. Jaki jest etap realizacji prowadzonej tam inwestycji. 

Czy grunty zostały już wykupione. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. Dodał, że 

sprawy własnościowe nie zostały jeszcze uregulowane.  

 

Radny Tomasz Godziek  zapytał  o  sprawę betoniarni na południu miasta. Trwa 

to już 76 tydzień, a „światełka w tunelu nie widać”. Emocje są coraz większe. 

Radny zapytał czy umowa, która obowiązywała pomiędzy miastem, a najemcą 

dotyczyła nieruchomości znajdujących się po obu stronach ulicy. Znajduje się tam 

zakład i magazyn.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że podjęto określone działania. Wypowiedziano 

umowę. Ponieważ zakład prowadzący tam działalność nie wyprowadził się, 

zdecydowano o odcięciu wody. Zlikwidowano tzw. węzeł betoniarski. Proces 

produkcyjny ma zostać przeniesiony w inne miejsce. Umowa najmu obejmuje obie 

działki. Miasto, po opuszczeniu terenu, chce go zagospodarować zgodnie z wolą 

mieszkańców. Przymusowe opuszczenie tego terenu możliwe będzie dopiero po 

wyczerpaniu drogi sądowej. Obecnie nowy deweloper chce wybudować 

nieruchomości także blisko zakładu przemysłowego, co może stać się kolejnym 

powodem konfliktu z mieszkańcami. 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że póki co, „tam nic się nie dzieje”. Nie 

prowadzi się żadnych prac związanych z przeniesieniem produkcji. Inwestycja 

nowego dewelopera,  o którym wspomniał Pan Prezydent, także budzi emocje. 

Może nowym planem miejscowym można by rozwiązać problem.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że gdyby był opracowany plan 

zagospodarowania, to działalność gospodarcza świadczona byłaby poza granicami 

miasta Katowice, tzn. na terenie Rudy Śląskiej.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zapytał kiedy rozpocznie się  sprzedaż 

nieruchomości na terenie „starego” Giszowca.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że po całkowitym uregulowaniu spraw pod 

względem prawnym. Może uda się  to już po wakacjach. 
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Punkt 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

W okresie od 27 marca 2014r. do 30 kwietnia 2014r. odbyło się 10 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 27 marca do 30 kwietnia 2014r.: 

30 marca- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Piotr Pietrasz 

uczestniczył w odsłonięciu tablicy w Kościele Garnizonowym w Katowicach 

31 marca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

1 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Jubileuszu 140. rocznicy powstania Szpitala Zakonu Bonifratrów w 

Katowicach-Bogucicach 

2-4 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w 

Poznaniu 

3 kwietnia – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Marek Chmieliński 

uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej pt. „Barwy 

Integracji. Jubileusz 20-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach” w 

Bibliotece Śląskiej w Katowicach 

4 kwietnia – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice Pan Jerzy 

Dolinkiewicz uczestniczył w Jubileuszu 110. lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 

22 im. J. Słowackiego w Katowicach 

6 kwietnia - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Piotr Pietrasz 

uczestniczył w Mszy św. odprawionej w 74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej w 

Kościele Garnizonowym w Katowicach 

9 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w V Zlocie Samorządów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach 

10 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Spotkaniu Wielkanocnym w Ośrodku im. dr Marii Trzcińskiej – 

Fajfrowskiej w Katowicach –Giszowcu 

15 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył  w  konferencji nt. „Założeń Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w subregionie centralnym województwa śląskiego, zorganizowanej 

w Sosnowcu przez KZK GOP 

22 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488925.asx
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23 kwietnia – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Marek 

Chmieliński uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-

Panewniki 

23 kwietnia - Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Os. Witosa 

24 kwietnia – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec 

24 kwietnia - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Marek Chmieliński 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki 

25 kwietnia - Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze 

25 kwietnia - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Marek Chmieliński 

uczestniczył w I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna 

25 kwietnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w VI Spotkaniu ze sportowcami i artystami pod hasłem „Trenuj 

siatkówkę z mistrzami” w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach 

 

Punkt 9 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2013r. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-115-14. 

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach przedstawiła informację.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o poruszoną przez Panią Inspektor sprawę 

sklepu przy ul. Plebiscytowej, w którym sprzedawane są tzw. dopalacze. Jest tam 

trzech właścicieli. Dlaczego ktoś jednak wydaje pozwolenie na prowadzenie tego 

sklepu. Brak  toalet na dworcu PKS, w dzisiejszych czasach wydaje się 

niedopuszczalny.  

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że w obecnej sytuacji prawnej, działalność prowadzona 

w sklepie przy ul. Plebiscytowej, to de facto pozwolenie na sprzedaż innych 

artykułów. Dopalacze sprzedawane są tam niejako „ w ukryciu”.   

Brak toalet na dworcu PKS, to nie sprawa miasta, tylko PKS. 

 

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że mieszkańcy skarżą się na zagrożenie 

boreliozą. Jak SANEPID monitoruje tą sytuację.  

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że takie zagrożenie istnieje. Katowice mają w tym 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400488988.asx
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zakresie wyższy wskaźnik niż pozostałe regiony. Brak jest szczepień 

profilaktycznych. Choroba dotyka ludzi aktywnych, emerytów i rencistów 

uprawiających ogródki działkowe. Profilaktyka to odpowiedni ubiór oraz używanie 

środków przeciwko kleszczom, ponadto  samokontrola.  

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że taka interpretacja nie zadowala 

mieszkańców.  Jest to problem ogólnopolski, ale „niedługo nikt do lasu nie będzie 

chodził”.   

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że problem można jedynie monitorować oraz 

ostrzegać.  

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że jedynie 2-5 % mieszkańców jest zarażonych 

boreliozą. Wzrosła diagnostyka i zgłaszalność problemu. Poprzez antybiotyki 

można całkowicie wyeliminować skutki zarażenia.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu 

Przedszkolu Nr 66 w Katowicach imienia Majki Jeżowskiej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-123/14. 

Brak pozytywnej opinii  Komisji Edukacji do projektu uchwały.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał czy przy nadawaniu nazw dla tego typu instytucji 

stosuje się te same zasady, co przy nazewnictwie ulic.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa dopiero zostanie uregulowana  

w sposób sformalizowany.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że dobrze się stało, iż wniosek o nadanie 

nazwy w Miejskim Przedszkolu nr 66 został pozytywnie zrealizowany.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/1145/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Akademicka”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-125/14. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489045.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399456884
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399287039.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489096.asx


D        Ś                   . Jednakże dotyczyła ona uchwały „matki” nie zaś 
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 glosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1146/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-103/14 wraz  

z autopoprawką. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice.  

Do projektu uchwały wydał opinię Prezydent Miasta pismem z dnia 2 kwietnia 

2014r.  

Komisja Polityki Społecznej oraz Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

Projekt był konsultowany na platformie konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi. W toku konsultacji wpłynęła jedna uwaga zgłoszona przez Pana 

przedmiotowego projektu uchwały rozpatrywanego na dzisiejszej sesji. Uwaga 

dostępna była w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że dotychczasowa uchwała ograniczała inną -  

o wysłuchaniu publicznym. Stąd konieczna była zmiana.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy wspomniana uwaga, która wpłynęła  

w ramach konsultacji społecznych została pominięta, gdyż nie dotyczy ona obecnie 

omawianej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że tak. Dotyczyła ona części, nie będącej 

przedmiotem zmiany.  

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399456960
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399287224.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489147.asx
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/Uchwała nr XLIX/1147/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania wysłuchania publicznego przez Radę Miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-94/14 wraz z 

autopoprawką.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  przedstawił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi inicjatywę grupy Radnych. 

Do projektu uchwały wydał opinię Prezydent Miasta pismem z dnia 2 kwietnia 

2014r.  

Komisja Polityki Społecznej oraz Organizacyjna zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

Projekt był konsultowany na platformie konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1148/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia” . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-89/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń 

Własnościowych Pani Mirosława Stachura-Jeleń wprowadziła do projektu 

uchwały.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1149/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457041
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399287815.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489199.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457110
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288070.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489246.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457180
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288167.pdf
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Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-95/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1150/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 

Tartacznej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-98/14. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 

przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nieuwzględnioną przez Pana 

Prezydenta uwagę TEMAR-KLACZAK Sp. jawna.  

W wyniku głosowania: przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, nie uwzględniono w/w uwagi nr 1.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1151/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu miasta Katowice na rok 2014 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS -107/14. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489675.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489675.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457253
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288251.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489726.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288320.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457327
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288580.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489781.asx
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Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1152/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń 

taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób  

i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-108/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa wprowadził 

do projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał czy zmieniają się emblematy.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa wyjaśnił, że 

nic nie zmieniamy. Wykreślamy jedynie zapisy, które „wytknął miastu” nadzór 

prawny Wojewody Śląskiego.  

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że warto się zastanowić nad uwzględnieniem 

nowego logo miasta, aby taksówki były oznakowane zgodne i spójne  

z „wizerunkiem miejskim”.  

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/1153/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-111/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta                         

Wolanin przedstawiła projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457406
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288648.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489838.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457486
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288711.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489892.asx
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Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1154/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Żłobka  Miejskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-114/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1155/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Miasta Katowice w 2013 roku. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-119/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym  się”.  

/Uchwała nr XLIX/1156/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. 

Kozłowskiej 2 na rzecz Gminy Sławków. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-120/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399457710
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288805.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400489941.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399539319
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399288921.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490045.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399539808
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289016.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490096.asx
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Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym  się”.  

/Uchwała nr XLIX/1157/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 12 Koszutka. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-121/14. Do projektu 

uchwały wpłynęła autopoprawka.  

Prezydent Miasta Katowice wydał opinię w sprawie projektu uchwały pismem  

z dnia 15 kwietnia 2014r.   

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1158/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu 

Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-124/14.   

Prezydent Miasta wydał opinię w sprawie projektu uchwały pismem  z dnia 18 

kwietnia 2014r.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1159/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta 

Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 

Mężczyzn 2016. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399539889
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289085.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490166.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399541661
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289376.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490244.asx
Scenariusz%20XLIX%20sesji/Autopoprawka%20do%20DS-121-14.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549486
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289434.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490510.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-129/14.   

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja 

Kultury, Promocji i Sportu nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał dlaczego propozycja finansowa dotyczy 

roku 2017, skoro Mistrzostwa odbędą się w styczniu 2016r.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że wynika to z możliwości płatniczych miasta  

i należności zostały rozłożone w czasie.  

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że Katowice wydały sporo pieniędzy, 

tymczasem w mieście nie ma żadnej męskiej drużyny w piłce ręcznej w żadnej 

klasie rozgrywkowej. Kobieca piłka ręczna to trzecia  liga szkolna „Gloria 

Katowice”. Radny zapytał dlaczego „porywamy się” na dyscypliny, których 

Katowice nie popularyzują i w nich nie szkolą. To „Arena Kraków” będzie 

głównym miejscem organizacji. Tam odbędą się półfinały, finały, runda wstępna  

i runda główna. Katowice mają mieć jedynie rundę wstępną. Kogo będzie 

interesował np. mecz krajów bałkańskich. Naszej reprezentacji nie będziemy  

w naszym mieście oglądać. Poza organizacją tego typu imprez, powinno się 

tworzyć koncepcję szkolenia w danej dyscyplinie. Brak w Katowicach nowych 

klubów, drużyn. Katowice są „ubogie” jeżeli chodzi o drużyny zespołowe i brak im 

udziału w ekstraklasie. Takie decyzje są niczym nieuzasadnione.  

Radny stwierdził, że konieczny jest plan promocyjny. Powinniśmy wiedzieć na 

czym taka promocja będzie polegać. Konkretnie jaka część z zaplanowanych 4 mln 

zł będzie wydana na promocję.  

 

Radny Tomasz Godziek zaproponował aby w kwocie 4 mln zł zapewnić wsparcie 

dla Klubu „Gloria Katowice”, gdyż rzeczywiście po tego typu imprezach nic nie 

zostaje.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że na pewno nie może odbyć się to w ramach 

zaplanowanej na imprezę kwoty. Może taki wniosek uda się wpisać  do  

planowanego  na kolejny rok budżetu miasta.  

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/1160/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549572
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289498.pdf
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-

2015”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-127/14.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1161/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec G  K  z tytułu zaległości za lokal mieszkalny przy ul. 

Kościuszki w Katowicach oraz lokal użytkowy przy ul. Kordeckiego   

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-130/14.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Bożena Rojewska wniosła o zamieszczanie uzasadnień do projektów 

uchwał. Nie ma ich przy zmianach do porządku obrad. Czy są jakieś ogólne 

regulacje dotyczące tych spraw. Jednym podmiotom umarza się wierzytelności, 

innym nie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekty uchwał wprowadzane do porządku 

obrad na sesji będą Państwu Radnym dostarczane w wersji papierowej.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że projektów nie ma na BIP-ie.  

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła wyjaśnił, że uchwałą 

Rady Miasta została zatwierdzona procedura umarzania, rozkładaniu na raty  

i odraczaniu terminów płatności dla najemców próbujących uregulować swoje 

zobowiązania wobec miasta.  

Radna Bożena Rojewska zapytała kiedy nastąpiło umorzenie.  

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła wyjaśnił, że każda 

uchwała Rady Miasta posiada podstawę prawną. Tam podane zostało stosowne 

uregulowanie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490433.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549651
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289561.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490726.asx
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Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1162/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani T W  z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy Al. Korfantego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-131/14.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1163/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-133 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała o pozycję: zwiększenie kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem usługi 

odbioru odpadów wielkogabarytowych. Czy podana  kwota pochodzi  

z nadwyżki wygenerowanej z podatku śmieciowego. Jakie kryteria wzięto pod 

uwagę: liczbę mieszkańców, czy też częstotliwość odbioru śmieci. Dlaczego tak 

późno podjęto taką decyzję.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że wprowadza się dodatkowe usługi. Należało 

podsumować poprzedni rok. Aktualnie miasto będzie odbierać odpady 

wielkogabarytowe.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399550683
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289623.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490795.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399550756
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289706.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400490910.asx
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Radna Magdalena Wieczorek  zapytała  czy  wypracowana nadwyżka pokryje 

omawiane koszty odpadów wielkogabarytowych. Jaka jest ta nadwyżka i czy skłoni 

ona do ponownej analizy opłaty za śmieci.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że wszystkie wygenerowane środki będą 

przeznaczone na porządkowanie gospodarki odpadami. Nastąpiły zmiany w 

zakresie rozliczeń. Podsumowanie będzie mogło nastąpić najwcześniej po 

pierwszym półroczu bieżącego roku. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIX/1164/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-134 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1165/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-135/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja 

Kultury, Promocji i Sportu nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że brak tego projektu w BIP-ie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549785
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289817.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491024.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549878
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289911.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491114.asx
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Przewodniczący Rady zadeklarował, że wszyscy Radni otrzymywać będą  wersje 

papierowe projektów uchwał wprowadzanych do porządku obrad na sesji. Obecnie 

zostały one już zamieszczone w BIP-ie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że na dzisiejszej sesji rozpatrywane są 

dwa projekty uchwał, które nie zostały przedstawione Komisji Kultury, Promocji  

i Sportu, chociaż dotyczą działalności tej komisji Nie chce aby stało się to 

nawykiem.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że praktyką jest informowanie Przewodniczących 

Komisji o nowo pojawiających się projektach uchwał. To oni decydują o zwołaniu, 

bądź nie nadzwyczajnego posiedzenia  komisji. Takie są zasady.  

 

Wobec braku  dalszych zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1166/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec V K za lokal mieszkalny przy ul. Sokolskiej   

w Katowicach i lokal użytkowy – garaż przy ul. Broniewskiego w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-136/14. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan   Roman   Buła przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1167/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399549977
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399289964.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491187.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399553112
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290042.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B M za lokal mieszkalny przy ul. 

Grażyńskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-137/14. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLIX/1168/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w rejonie stawu Bolina w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-138/14. 

Komisja Rozwoju Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 

przedstawiła projekt uchwały.  

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie uwagę Silesian Investment Center sp. 

z o.o.  

W wyniku głosowania: przy 18 głosach „za”, nie uwzględniono w/w uwagi nr 1.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1169/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30e/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi B S. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-140/14. 

Brak opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491241.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399554475
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290126.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491299.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290230.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399550156
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290427.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491355.asx
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Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIX/1170/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31  Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W K na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice, pracowników Wydziału 

Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice oraz pracowników Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-122/14.Do projektu 

wpłynęła autopoprawka.  

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 

że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan W K zwrócił się pismem z dnia 15.04.2014r.  z  prośbą  

o zabranie głosu na sesji, jednak ze względu na to, iż nie było go w trakcie obrad,  

wniosek stał się bezprzedmiotowy.  

Wobec braku uwag i  zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIX/1171/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W trakcie poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

1.1. podwyższonego przejścia dla pieszych lub progu zwalniającego na ul. 

Zarębskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

24.04.2014r. 

1.2. przejścia nad torami w dzielnicy Katowice Załęże. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 03.04.2014r. 

2/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

2.1. polityki miasta w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych. 

2.2. ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 03.04.2014r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399552851
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290500.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491418.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1399551336
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/5/1399290554.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491486.asx
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3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

3.1. rozszerzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji budowy kompleksu 

sportowego przy ulicy Asnyka. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 15.04.2014r. 

3.2. ponownej analizy budowy nowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 23 w 

Ligocie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 28.04.2014r.  

3.3. wykonania barierek ochronnych oraz oświetlenia, wzdłuż chodnika pod 

przejazdem kolejowym w Ligocie. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 28.04.2014r 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

1.1. usunięcia azbestu z elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 03.04.2014r. 

1.2. modernizacji pętli autobusowej linii 109 przy ul. Kwiatkowskiego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 24.04.2014r. 

1.3. usunięcia zapadliny powstałej na terenie ZSO Nr 7 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 25.04.2014r. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie remontu nawierzchni ulicy Sosnowej 

wzdłuż numerów 26-26e. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie dalszej działalności PBU 

„Panewnik” Sp. z o. o. oraz innych problemów dzielnicy „Stare Panewniki”.  

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. wydania skierowania do kształcenia specjalnego dla ucznia w Szkole 

Podstawowej Nr 37 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 25.04.2014r.  

4.2. utworzenia domu pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób w 

podeszłym wieku. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 24.04.2014r. 

5/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych z 

przystanku ul. Bielska (Herbapol) w kierunku osiedla Bohdanowicza.  

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie Pomnika Matki i Dziecka 

Niepełnosprawnego. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 24.04.2014r.  
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7/ Radnej Darii Kosmali w sprawie przywrócenia siedzisk ”Słodkie Kato” na 

ulice Mariacką. 

8/ Radnej Darii Kosmali i Michała Jędrzejka w sprawie zmiany przebiegu trasy 

linii autobusowej numer 920 lub 940 i usytuowanie dodatkowego przystanku w 

głębi ulicy porcelanowej.  

9/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie ekranów dźwiękoszczelnych od DTŚ. 

10/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie 

modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej 276.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnej Stanisławy Warmińskiej w sprawie remontu uszkodzonych elementów 

dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Panewnikach.  

2/ Radnego Wiesława Mrowca, Radnej Krystyny Panek, Radnego Piotra 

Pietrasz i Radnego Mariusza Skiby w sprawie przebudowy i remontu płotu oraz 

bramy wjazdowej Przedszkola nr 90. 

3/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie nie zakończonego remontu muru wokół 

kamienicy przy ul. Narcyzów 2. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

4.1. pozyskania do zasobów miasta oraz remontu hali sportowej KWK „Kleofas” 

przy ul. Obroki w Katowicach lub wybudowania podobnego obiektu dla potrzeb 

Os. Witosa.  

4.2. zagospodarowania zaniedbanego terenu przy ul. Obroki 80-86 w Katowicach. 

 

Punkt 33  Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych.  

 

Punkt 34 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.30  zamknął  obrady XLIX  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491550.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/5/19/1400491615.asx
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                                                                                            Jerzy Forajter  


