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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXXVII  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  29 maja 2013 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.00 

Numery podjętych uchwał: XXXVII/831/13 – XXXVII/858/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Tomasz Godziek  i  Radna  Helena Hrapkiewicz  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 informacja w sprawie propozycji zmian w systemie ustalania opłat za 

odpady komunalne oraz o działaniach Prezydenta Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem) 
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Przebieg obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XXXVI 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 z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 

2013 ( PU-136/13). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybów 

przeprowadzania konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta 

Katowice ( PU-44/13). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie informacji na temat stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Miasta Katowice w 2012 roku ( PU-109/13). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 

realizacji programu: „Nas troje i więcej” za 2012 rok  ( PU-110/13). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych 

odpadów ( PU-111/13). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez miasto Katowice na rok 2013 ( PU-116/13). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia  

I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Elektrycznych  

i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach ( 

PU-118/13). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji  

I Liceum Profilowanego w Katowicach ( PU-112/13). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego w 

Katowicach ( PU-115/13). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum 

Profilowanego z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej 

w Gdańsku w Katowicach ( PU-117/13). 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum 

Profilowanego w Katowicach ( PU-113/13). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach ( PU-

114/13).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 5 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie ( PU-

121/13). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 

organizacyjnym miasta Katowice ( PU-122/13). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy 

Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach ( PU-123/13). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w 

Katowicach ( PU-124/13).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech 

terenów położonych  

w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja ( teren nr 1), 

Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki ( teren nr 4), 

przyjętego uchwałą nr X/153/11, Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 

2011r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i 

Szebesty ( PU-125/13).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11, 

Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r., w zakresie terenu 

położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów ( PU-126/13).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta 

Katowice ( PU-127/13).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Katowice nr XXX/680/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w 

Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku ( PU-

128/13).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz 

zmiany Statutu Związku ( PU-129/13).  
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Sośnicowice  oraz 

zmiany Statutu Związku ( PU-130/13).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok ( PU-131/13). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt I)  

( PU-132/13).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2013 rok ( PU-133/13).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 ( PU-134/13). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2012r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( PU-

135/13). S K R E Ś L O N Y  

37. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana D B na niewłaściwe działania Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice ( PU-119/13). 

- skargi Pana R Z na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-108/13). 

- skargi Pani I S na niewłaściwe działanie Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-120/13). 

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji.                          

 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  < zapis AV> 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XXXVII sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

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

Wiceprezydentów,  Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli 

mediów.  

Powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek 

Pomocniczych,  Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, 

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Prowadzący obrady powitał także przedstawicieli Biur Poselskich Posłów na 

Sejm RP oraz Biur Senatorskich Senatorów RP.   

Przewodniczący Rady  stwierdził, że obrady sesji Rady Miasta są prawomocne.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371027627.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371027683.asx
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Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/  Tomasza Godzieka  

2/  Helenę Hrapkiewicz  

Radny Andrzej Zydorowicz i Radny Jerzy Dolinkiewicz nie wyrazili zgody na 

bycie sekretarzem sesji.   

W wyniku głosowania,  przy  23  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali 

wybrani zaproponowani wcześniej Radni:  Tomasz Godziek i Helena 

Hrapkiewicz. 

( 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 Marka 

Chmielińskiego. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 17 

głosach „za”.   

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół  

z  XXXVI  sesji Rady Miasta Katowice  był  dostępny do wglądu w Biurze 

Rady Miasta oraz na stronach internetowych BIP. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie protokół z XXXVI  sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

24 kwietnia 2013r. 

Protokół z XXXVI  sesji został przyjęty większością głosów, przy 22 głosach 

„za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 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) Prezydent Miasta 

Katowice zawnioskował  o zmiany porządku obrad  polegające na skreśleniu 

punktu 36/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2012r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( PU-135/13).  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830502.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371027753.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830566.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371027825.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830617.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371027937.asx
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o zmianę porządku obrad 

polegającą na wykreśleniu punktu  11/ Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji obywatelskich  

z mieszkańcami miasta Katowice  ( PU-44/13). 

Prowadzący obrady poinformował, że wniosek uzgodnił z autorem projektu 

Panem Radnym Arkadiuszem Godlewskim, w związku z trwającą jeszcze 

dyskusją nad ostatecznym kształtem projektu uchwały.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadzący obrady poinformował, że wniosek uzgodnił z autorem projektu 

Panem Radnym Arkadiuszem Godlewskim, w związku z trwającą jeszcze 

dyskusją nad ostatecznym kształtem projektu uchwały.  

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. < zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok  przedstawił informację w sprawie propozycji zmian  

w systemie ustalania opłat za odpady komunalne oraz o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 23 kwietnia do 27 maja 2013r.  

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że z dużym zainteresowaniem  

i zadowoleniem przyjął informację  w zakresie odpłatności związanych  

z nowym ładem w zakresie odprowadzania odpadów komunalnych. Wydaje się, 

że regulacje te spowodują , że mieszkańcy Katowic będą nieco mniej obciążeni 

tymi opłatami. Zrównamy się z poziomem opłat w miastach sąsiednich.  

Z drugiej strony wydaje się, że system ten będzie w dostateczny sposób zasilany 

środkami finansowymi. Radny zapytał kiedy Rada Miasta może spodziewać się 

przedstawienia projektów uchwał w tej sprawie.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił,  że projekty uchwał są już przygotowane. 

Będą wywieszone na platformie konsultacji społecznych i następnie zostaną 

skierowane do Biura Rady Miasta.  Nie zostały zakończone jeszcze przetargi na 

usługi komunalne.  

 

Radna Bożena Rojewska  ustosunkowała  się do cen, które podał Pan 

Prezydent w swoim przemówieniu dotyczącym propozycji zmian w systemie 

ustalania opłat  za  odpady  komunalne. Jest propozycja, że np. w spółdzielniach 

mieszkaniowych przy segregacji śmieci ma być zaproponowana cena 0,50 zł za 

metr kwadratowy. Przykład: mieszkanie 40 metrów kwadratowych, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830699.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830795.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028030.asx
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zamieszkiwane przez 1 osobę. Przy obecnych cenach, liczonych od ilości osób 

w mieszkaniu, koszt wyniesie 14 zł, lub po ewentualnej obniżce - 12 złotych.  

W przypadku liczenia stawki od metra kwadratowego, osoba ta będzie płacić 20 

złotych, czyli o 8 złotych więcej niż przy obecnych założeniach. Radna 

poprosiła o dokładną analizę, gdyż opłaty za metr kwadratowy będą o wiele 

wyższe niż liczone od osoby.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o  wstrzymanie się z dyskusją nad tą tematyką 

do czasu, gdy Radni otrzymają stosowne projekty uchwał.   

Radny Marek Szczerbowski  zapytał czy w przygotowywanych projektach 

uchwał  znajdzie się odniesienie do kwestii wywozu nieczystości w innych 

miastach.  

Prezydentr Piotr Uszok stwierdził, że było to i nadal jest analizowane.  

W innych miastach  jest to np. kwota 0,60 zł.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, ze 90 % mieszkańców Katowic 

złożyło deklaracje śmieciowe. Czy miasto podejmuje jeszcze jakieś działania, 

które  zmobilizuje  pozostałe  10 %. Radna zapytała czy regulacje 

zaproponowane  przez Pana Prezydenta są ostateczne. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że są to projekty uchwał, więc nie mogą być 

ostateczne. Obecnie są one  konsultowane i następnie będą przekazane  Radzie 

Miasta. W kwestii nie złożonych deklaracji, miasto chce z ludźmi rozmawiać,  

a nie wydawać decyzje administracyjne. Podjęto także indywidualną akcję 

doręczeń. 

 

Punkt 7  Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dwie sprawy: 

1/ skrzyżowanie ul. Adamskiego i Raciborskiej, gdzie prowadzone są roboty 

kanalizacyjne, które utrudniają przejście, szczególnie matkom z wózkami.  

2/ ul. Raciborską 28 przy Przychodni onkologicznej i gabinetach 

pediatrycznych.  Radna zgłosiła prośbę o wykonanie tam dojścia asfaltowego. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o możliwość zmiany uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie dotowania inwestycji związanych z likwidacją 

niskiej emisji.  

( Zapytanie na piśmie w załączeniu) 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie przewiduje żadnych nowych regulacji 

w tym zakresie.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała ile dzieci po zakończonej rekrutacji nie dostało 

się do przedszkoli miejskich oraz jakie działania podjęto w celu zwiększenia 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028095.asx
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miejsc  

w przedszkolach. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że za rok i trzy miesiące  Katowice 

będą gospodarzem Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. „Jaki wizerunek 

miasta pokażemy gościom, Czy zdążymy z przebudową śródmieścia”.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że niektóre prace będą trwały, gdyż będą 

przebiegać według harmonogramu. Z pewnością nie zostanie zakończone 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe.  

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał o chaos budowlany, którego „przedsmak 

mamy obecnie”. Radny złożył w tej sprawie interpelację na dzisiejszej sesji.  

 

Radna Magdalena Wieczorek ponownie w imieniu mieszkańców Załęskiej 

Hałdy zaprosiła Pana Prezydenta  na spotkanie. Prezydent dwa miesiące temu 

zadeklarował chęć takiego spotkania. 

Radna zapytała  także mi.in o termin zakończenia remontu ul. Raciborskiej. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie ul. Raciborskiej. Jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami, to znane 

mu są problemy mieszkańców. Spotkanie może odbędzie się we wrześniu br.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o dwie  sprawy: 

1/ źle dobrany ( niebezpieczny) materiał na placu zabaw znajdujący się przy pl. 

Kardynała Hlonda i pl. Andrzeja.  

2/ harmonogram prac związany z remontem ul. Kościuszki od Rynku do ul. 

Poniatowskiego. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy nastąpi wyburzenie budynku po 

dawnej Dyrekcji Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, znajdującego się przy 

Rondzie Karola Stryji i  Rondzie Sybiraków na Os. Tysiąclecia. Stan budynku 

grozi obecnie zawaleniem.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki  zwrócił się z prośbą o wymianę kamienia na piasek na 

placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim 12. 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. < zapis AV> 

 

W okresie od 25 kwietnia do 29 maja 2013r. odbyło się 8 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice, w tym wspólne posiedzenie 

wyjazdowe Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz Komisji Górniczej. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028164.asx
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Informacja międzysesyjna od 25 kwietnia do 29 maja: 

25 kwietnia - Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył  

w uroczystości wręczenia Medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 

przyznanego pośmiertnie Panu Albinowi Tyllowi. 

30 kwietnia – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w uroczystości pogrzebowej ojca śp. Sławomira Skrzypka Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego 

2 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańca 

Śląskiego w Katowicach-Szopienicach w 92. Rocznicę Wybuchu III Powstania 

Śląskiego 

2 maja – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w uroczystych obchodach Święta Flagi Państwowej oraz 92. Rocznicy Wybuchu 

III Powstania Śląskiego pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach 

2-5 maja – Panowie Radni Stefan Gierlotka oraz Adam Warzecha Radny Rady 

Miasta Katowice uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia 

Miast Laureatów Nagrody Europy 2013 w Würzburgu w Niemczech 

3 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter wraz z 

grupą Radnych uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 

Maja w Katowicach 

5 maja – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w uroczystym odsłonięciu tablicy ufundowanej przez Radę Ochrony Pamięci 

Walk i męczeństwa ku czci Henryka Sławika i pozostałych członków Komitetu 

Obywatelskiego w Mauthausen w Austrii 

8 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystym składaniu kwiatów z okazji 68. Rocznicy 

zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. 

Meteorologów w Katowicach 

9 maja – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej  

w Katowicach 

17 maja - Pan Stanisław Włoch Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek 

dydaktyczno-badawczy  

i kulturalny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
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18 maja – Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice uczestniczył w festynie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada 

organizowanym przez Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

25 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej Podlesie 

28 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w X Festiwalu Nauki nt.: NAUKA-MOJA PASJA, organizowanym 

przez Gimnazjum nr 15 w Katowicach 

 

Punkt 9 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Dudek przedstawiła informację z pracy 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Ostatnia sesja MRMK odbyła się w dniu 

7 maja br. Radni uczestniczyli także w pracy zespołu dotyczącego budżetu 

partycypacyjnego oraz zespołu do spraw współpracy miasta Katowice  

z organizacjami pozarządowymi. Brali udział w pracach Śląskiej  Akademii 

Demokracji. 22 maja br. uczestnicy tego projektu wzięli udział   

w spotkaniu z  Wojewodą Śląskim.  Kolejna sesja MRMK  odbędzie się w dniu 

3 czerwca br. Ślubowanie złoży na niej 12 nowych radnych.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 

2013. < zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-136/13. 

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 28 głosach  “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/831/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie informacji na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Miasta Katowice w 2012 roku. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-109/13. 

Komisja  Polityki  Społecznej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028256.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028256.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028323.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370413911
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830878.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028389.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028450.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach  “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/832/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu: „Nas troje i więcej” za 2012 rok.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-110/13. 

Komisja  Polityki  Społecznej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach  “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/833/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 

tych odpadów. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-111/13. 

Komisja  Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Prowadzący obrady stwierdził, że projekt nakłada na podmiot odbierający 

śmieci obowiązek dostarczenia pojemników. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach  “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/834/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice na rok 2013. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-116/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach  “za”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370413992
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369830959.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028504.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414080
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831046.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028572.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414145
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831128.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028626.asx
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/Uchwała nr XXXVII/835/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia  

I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Elektrycznych  

i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-118/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/836/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji  

I Liceum Profilowanego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-112/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że są to nieczynne jednostki,  

w których absolwenci opuścili mury szkoły. Zespół składał się z dwóch 

jednostek edukacyjnych. Obecnie pozostanie tam jedynie technikum.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/837/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego 

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-115/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414259
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831217.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028680.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414328
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831396.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028796.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414393
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831453.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028852.asx
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/Uchwała nr XXXVII/838/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum 

Profilowanego z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w 

Gdańsku w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-117/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu  i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/839/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum 

Profilowanego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-113/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/840/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-114/13. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach  “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/841/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414459
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831550.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028910.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414535
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831630.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371028973.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414599
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831696.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029106.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414689
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831748.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów  

w gruncie. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-121/13. 

Komisja  Budżetu  Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/842/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 

organizacyjnym miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-122/13. 

Komisja  Budżetu  Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach “za”.  

/Uchwała nr XXXVII/843/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-123/13. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że przedmiotem zmiany nie było przeznaczenie terenu,  

a jedynie wyprostowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Nawiązuje ona do 

istniejącej zabudowy znajdującej się wzdłuż ulicy Francuskiej. 

Radny Adam Warzecha zapytał czy zmiana pozwoli na wykorzystanie  

w przyszłości działki pod wiaduktem na cel drogowy lub inny komunikacyjny. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek potwierdziła, że tak.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał kto był autorem zbudowania ronda  

w miejscu, w którym nie ma skrzyżowania. Spowodowało ono utrudnienia  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029179.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370414752
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831810.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029246.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370415703
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831883.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029311.asx
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w ruchu. Czy budowany biurowiec musi mieć własny pas drogi. Kto jest 

autorem tego projektu. Jest to przykład “negatywnego rozwiązania ruchu 

drogowego”. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że rondo jest wynikiem zapisów planu z 2005r. 

opracowanego przez profesora Ziobrowskiego. Nie jest to zakres obecnie 

omawianego planu. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 5 głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVII/844/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-124/13. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że projekt dotyczy poszerzenia granic planu już 

opracowanego dla potrzeb cmentarza Ojców Bonifratrów. Jest to zgodne  

z aktualnym orzecznictwem i stanowiskiem Wojewody Śląskiego co do zasad 

sporządzania planu. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 25 głosach “za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/845/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie 

ulic: Kołodzieja ( teren nr 1), Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza ( teren 

nr 3), Domeyki ( teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11, Rady Miasta 

Katowice z dnia 30 maja 2011r., w zakresie terenów położonych w rejonie 

ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-125/13. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370415780
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369831946.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029438.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370415842
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832013.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029514.asx
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że jest to zmiana planu obowiązującego. Wniosek jednostki 

samorządowej dotyczył umożliwienia zlokalizowania na terenie przeznaczonym 

na usługi obiektu handlowego o powierzchni do 2 tys. metrów kwadratowych, 

czyli większej niż dotychczas planowano.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXVII/846/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr 

XI/184/11, Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r., w zakresie 

terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-126/13. 

Komisja  Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że zmiana dotyczy  terenu, który przeznaczony był na zieleń. 

Właściciel terenu wnosi o przesunięcie linii zabudowy o szerokość drogi   

w  części przeznaczonej na zabudowę usługową. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 19 głosach “za”,  1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/847/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych, działających na terenie 

Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-127/13. 

Komisja  Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do Biura Rady Miasta po posiedzeniu Komisji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że projekt jest realizacją wniosku 

apteki przy ul. Piotrowickiej 98 o wpisanie jej jako funkcjonującej w systemie 

całodobowym.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370415922
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832097.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029591.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029591.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370415993
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832163.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029655.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XXXVII/848/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Rady Miasta Katowice nr XXX/680/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 

gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-128/13 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  oraz Rozwoju Miasta zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy omyłki 

pisarskiej w podstawie prawnej.  

Prowadzący obrady podsumował, że nie będzie numerów porządkowych  

w statucie KZK GOP.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, 

przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXXVII/849/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy 

Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-129/13. 

Komisja  Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

rady, przy 22 głosach “za”, braku sprzeciwu  i  1 głosie “wstrzymującym się”. .  

/Uchwała nr XXXVII/850/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy 

Sośnicowice  oraz zmiany Statutu Związku. < zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416072
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832241.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029744.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416138
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832312.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029799.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416211
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832418.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371029955.asx


 

 

 18 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-130/13 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy omyłki 

pisarskiej.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

rady, przy 23 głosach “za”, braku sprzeciwu  i  1 głosie “wstrzymującym się”. .  

/Uchwała nr XXXVII/851/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-131/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVII/852/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ( kontrakt I).  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-132/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVII/853/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2013 rok. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-133/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska odczytała  uzasadnienie  do projektu 

uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416298
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832488.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030209.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416367
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832630.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030289.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416451
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832699.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030399.asx
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Radna Barbara Wnęk zapytała o dotację dla Politechniki  Śląskiej na 

realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 500 tys. zł. Jakiego zadania to 

dotyczy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w 2012r. Politechnika Śląska 

miała dotację przeznaczoną na współfinansowanie unowocześnienia 

laboratorium  dla  Katedry Transportu,  jednak  nie  wykorzystała tych środków. 

Dotacja została więc  zwrócona do budżetu miasta. W bieżącym roku środki te 

zostaną przekazane, jako niewykorzystane w 2013r,. na budowę nowego 

laboratorium. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zauważył, że  w projekcie uchwały 

zabezpieczono  także  środki  na  modernizację  i  rozbudowę kortów 

tenisowych w Janowie w wysokości  2,5 mln zł. Radny poprosił o podanie 

szczegółów tej inwestycji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że jest to nowe zadanie 

inwestycyjne. Przejęcie kortów przez miasto wymaga działań, które spowodują 

osiągniecie przez obiekt określonych standardów, ponadto w kwietniu 

przyszłego roku będzie organizowana kolejna edycja turnieju WTA, który 

wymaga od gospodarzy zabezpieczenia co najmniej dwóch kortów o tej samej 

nawierzchni co w „Spodku”, w którym ten turniej będzie rozgrywany. Nowa 

inwestycja to więc hala sportowa z kortami tenisowymi i infrastrukturą 

techniczną ( wodociągową i kanalizacyjną i energetyczną).  

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał  czy  będzie  także  rozbudowane 

zaplecze klubowe.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że będzie  to wykonywane jako 

kolejne zadania. 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że dobrze, iż powstanie hala, w której 

będzie można rozgrywać mecze tenisowe także zimą. Jednak martwi to, że  

„z jednej strony mamy taki kwiat, a z drugiej pseudo - korty asfaltowe na 

Dolinie Trzech Stawów”. Istnieją tam zaniedbania. Można przynajmniej 

wyrównać nawierzchnię, albo zlikwidować  te korty.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVII/854/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 . < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-134/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416519
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832762.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030497.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie , przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/855/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie skarg i wniosków.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana D B na niewłaściwe 

działania Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta 

Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-119/13 wraz  

z autopoprawką.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Skarżący Pan D B odnosząc się do 

projektu uchwały wystosował dwa e-maile z dnia 17 maja 2013r.,  które zostały 

przekazane P.P. Radnym.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Radny Dariusz Łyczko 
poinformował, że Komisja Rewizyjna 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 XXXVI/856/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana R Z na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-108/13. 

Komisja Rewizyjna 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 XXXVI/857/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pani I S na niewłaściwe działanie Prezydenta Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr PU-120/13. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416581
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832851.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030583.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030653.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370416892
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832921.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030726.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370417184
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369832987.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030798.asx
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Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie , przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXXVI/858/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W trakcie XXXVI sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

1.1. problemu komunikacyjnego na ul. Armii Krajowej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  

z dnia 10.05.2013r. 

1.2. dofinansowania do kotłów ekologicznych dla mieszkańców ul. Bałtyckiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.05.2013r. 

2/ Radnego Wiesława Mrowca  w  sprawie naprawy płotu  w  parku  dzielnica  

Katowice-Załęże. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  

z  dnia 13.05.2013r. 

3/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie postojów taksówek w mieście. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.05.2013r. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

4.1. zwiększenia ilości pojemników na śmieci w dzielnicy Podlesie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

10.05.2013r. 

4.2. remontu ul. Tadeusza Zarańskiego oraz wyznaczenia tam miejsc 

parkingowych w tym również dla osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  

z  dnia 14.05.2013r 

4.3. kolorystycznego ujednolicenia i odnowienia pomalowanych ścieżek 

rowerowych znajdujących się w pasie drogowym na terenie miasta Katowice.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.05.2013r.       

5/ Radnego Andrzeja Zydorowicza  w sprawie: 

5.1. kortów tenisowych w Katowicach-Janowie. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 

15.05.2013r. 

5.2. sprzedaży przez miasto Katowice lokalu użytkowego przy ul. 

Kochanowskiego nr 4. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

08.05.2013r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1370417664
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/5/29/1369833080.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030866.asx
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5.3. bałaganu i niedociągnięć organizacyjnych podczas biegu im. W. 

Korfantego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

09.05.2013r. 

5.4. ogródków zimowych na ul. Mariackiej. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 

14.05.2013r. 

6/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie remontu ul. Pośpiecha w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  

z dnia 09.05.2013r. 

7/ Radnej Heleny Hrapkiewicz, Radnej  Stanisławy  Wermińskiej  i 

Radnego Józefa Zawadzkiego  w  sprawie dokończenia w Miejskim 

Przedszkolu nr 2 drenażu terenu wokół budynku i remontu tarasu służącego do 

zabaw oraz jako droga ewakuacyjna.   

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  

z  dnia 13.05.2013r. 

8/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. 

Bytkowskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.05.2013r. 

9/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie wprowadzenia atrakcyjnych cenowo 

taryf weekendowych w autobusach i tramwajach w KZK GOP.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

30.04.2013r 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/  Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

1.1. administrowania stacjami kolejowymi w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.05.2013r. 

1.2. skrzyżowania ulic Bielskiej i Kołodzieja. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

07.05.2013r. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

rejon ul. Załęska, W. Pola, Ligocka, część wschodnia w Katowicach.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

08.05.2013r. 

2.2. odrestaurowania i przeniesienia pomnika ogrodowego z 1835r. Przed 

Hospicjum Cordis w Janowie. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.05.2013r. 
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3/ Radnego Marka Szczerbowskiego  w sprawie zaawansowania prac w 

zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu, oraz 

realizacji harmonogramu wdrożenia w życie nowych przepisów tzw. „Ustawy 

śmieciowej”.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice  Pana Marcina Krupy z 

23.05.2013r.  

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. dokończenia remontu ul. Widłaków w Katowicach. 

4.2. modernizacji obiektu na ul. Asnyka – tereny dawnego stadionu „Kolejarz”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.05.2013r.  

4.3. nakładów ponoszonych przez miasto Katowice na reaktywowanie ul. 

Mariackiej Katowice           

5/ Radnego Marka Szczerbowskiego  w sprawie:  

5.1. środków na dofinansowanie leczenia bezpłodności metodą in vitro. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

09.05.2013r. 

5.2. możliwości realizacji otwartych konkursów na lekcje wychowania 

seksualnego. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej 

z dnia 14.05.2013r. 

6/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego budowy zadaszenia trybun dla kibiców na 

stadionie Klubu Sportowego ”Rozwój”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

10.05.2013r. 

7/ Radnego Tomasza Godzieka  w sprawie „Dodania kategorii w Katowickim 

informacyjnym Serwisie Sms-owym - KISS”. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Pana Janusza Waląga z 24.05.2013r.  

8/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

8.1. naprawy ul. Ossowskiego na Osiedlu Witosa. 

8.2. remontu nawierzchni ul. Mościckiego na Osiedlu Witosa. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

9.1. usprawnienia programu elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli w 

Katowicach. 

9.2. remontu przedszkola nr 90 w Katowicach. 

10/ Radnego Stefana Gierlotki  w  sprawie stanu kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Śniegowej w Katowicach. 

11/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie: 

11.1. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Śmiłowickiej poprzez ograniczenia 

szybkości dla pojazdów oraz poprawę stanu jej nawierzchni.11.2. uzyskania 

informacji czy planowana jest baza transportowa samochodów ciężarowych na 

terenie działki nr 53 przy ulicy Podlaskiej 24 oraz sprzeciwu mieszkańców dla 

realizacji takiej inwestycji, 
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11.2. uzyskania informacji czy planowana jest baza transportowa samochodów 

ciężarowych na terenie działki nr 53 przy ulicy Podlaskiej 24 oraz sprzeciwu 

mieszkańców dla realizacji takiej inwestycji.  

12/ Radnego Jerzego Forajtera  w sprawie remontu nawierzchni ulicy Granica  

Wesołej w Katowicach. 

13/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

13.1. miejskich wyróżnień honorowych 

13.2. weryfikacji i urealnienia obwodów szkół Podstawowych Nr 67, 9 i 34 w 

Katowicach. 

14/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

14.1. planowanej inwestycji (szpitala) na osiedlu zawodzie między ulicami 

Bohaterów Monte Cassino a Staszica. 

14.2. docelowej stawki czynszu dla budynku 34 przy ulicy Sławka. 

14.3. dynamiki zmian zadłużenia najemców lokali w latach  (2010-2012) w 

zasobach KZGM oraz zasobach TBS. 

15/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w  sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli 

w Katowicach. 

16/ Radnej Elżbiety Zacher  w  sprawie utrzymania zieleni w Nikiszowcu na 

działce 1857/86. 

17/ Radnego Jerzego Dolinkieiwcza  w sprawie dokonania czynności 

sprawdzających dotyczących zwrotu zapomogi zdrowotnej dla mieszkanki 

Katowic.18/ Radnego Adama Warzechy w sprawie pilnego przywrócenia 

bezpieczeństwa  i  ładu  ruchu  drogowego i pieszego w Szopienicach.  

19/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

19.1. utworzenia dodatkowej klasy pierwszej w Szkole podstawowej nr 67 w 

Katowicach 

19.2. utworzenia klasy sportowej o profilu piłka nożna oraz pływanie ZSTiO Nr 

2 w Katowicach 

19.3. rozpoczęcia systematycznego wykaszania traw na terenie miasta Katowice 

20/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie Galerii „Szyb Wilson” w 

Katowicach. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

1.1. wizerunku Katowic na Mistrzostwa Świata w 2014r.  

1.2. chaosu budowlanego przy modernizacji centrum Katowic 

2/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie zmiany trasy autobusu linii nr 51 

KZK GOP w Katowicach, jadącego w kierunku Osiedla Tysiąclecia 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

3.1. poprawienia mieszkańcom komunikacji poprzez utwardzenie nawierzchni 

ścieżki łączącej ulicę Zadole z ulicą Polarną, 

3.2. opuszczonego i niszczejącego budynku mieszkalnego w Ochojcu, przy 

ulicy Szenwalda 41, 

3.3. naprawy doraźnej oraz modernizacji boiska szkolnego, przy Zespole 

Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach ul. Kołobrzeska 8, 
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3.4. podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

Ochojca, przeciwdziałania dewastacji mienia publicznego  i ograniczenia 

niskiej emisji. 

4/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

4.1. opracowania strategii niskoemisyjnej, 

4.2. zwiększenia funduszu remontowego w kamienicy na rogu ul. Jagiellońskiej 

i Reymonta,  

4.3. rozlewiska wodnego w lesie murckowskim, 

5/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie naprawy fragmentu oświetlenia 

„Parku Murckowskiego”, 

6/Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

6.1. uruchomienia procedury przez Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych na 

zamówienie publiczne, dotyczące obsługi telekomunikacyjnej placówek 

kulturalno - oświatowych w naszym mieście, 

6.2. uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania mieszkańców, dotyczące 

nieczynnego basenu na Zadolu, 

6.3. bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla dzieci  

i młodzieży wraz z opiekunami na zawody sportowe oraz wszelkie konkursy 

szkolne, 

7/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie organizacji ruchu na ulicach 

Poznańskiej i Policyjnej, 

8/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie opracowania analizy wykonalności 

projektu poprowadzenia linii tramwajowej do Piotrowic oraz Ligoty. 

 

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że mijają prawie dwa lata od niewykonania 

tablicy pamiątkowej na domu zamieszkałym przez Powstańca śląskiego Filipa 

Limańskiego. Radny otrzymuje już trzecią odpowiedź w tej sprawie, w których 

miasto wciąż powołuje się na brak środków. Radny uważa, że koszt takiej 

tablicy to raptem 1,5 tys zł., więc chyba można  to zrobić.  

 

Punkt 39 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał komunikaty: 

1/ Odpis wyroku  

2/ Odpis wyroku WSA w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego  w sprawie 

studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta ,  

3/ Apel Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Baildon z dnia 

19.04.2013r.  

 

Radny Józef Zawadzki  poprosił o przywrócenie kładki na ul. Pukowca  

i Janasa.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji.  < zapis AV> 

 

WSA w sprawie ze skargi S   K       ,

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371030948.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/6/12/1371031032.asx
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.00  zamknął  obrady XXXVII  sesji Rady Miasta Katowice VI 

kadencji samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

 

Beata Musiał  

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

 

 


