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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  30 października 2013r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.15 

Numery podjętych uchwał: XLI/946/13 – XLI/979/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Tomasz Szpyrka i  Radna Maria Sokół   

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Wystąpienie Pana dr Tomasza Kurpierza : „Działalność Henryka Sławika  

i  Józefa  Antalla wzorem humanizmu w czasach tragicznych” 

Nr 2 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny - Arkadiusz Godlewski. 
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Porządek obrad XLI  sesji Rady Miasta Katowice 

wraz  z zaproponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XL sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Wystąpienie  Pana dr Tomasza Kurpierza: „Działalność  Henryka  Sławika i 

Józefa Antalla wzorem humanizmu w czasach tragicznych”.   

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika 

Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora w Katowicach (DS-246/13). 

8. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

9. Zapytania radnych. 

10. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta  

w okresie między sesjami.  

12. Informacja właściwych podmiotów o wynikach analiz oświadczeń 

majątkowych za 2012r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2013 roku”, „Informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 

2013-2035 za I półrocze 2013 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2013 roku” ( DS-209/13), (DS-

210/13), (DS-211/13), (DS-212/13),(DS-213/13). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 

16 Janów-Nikiszowiec (DS-231/13). 

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

terenie miasta Katowice „Wąska” (DS-232/13). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-

252/13).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przekazanie 

w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 

w Katowicach nieruchomości położonych przy ul. Wojewódzkiej 56 (DS-

239/13).  
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. ( DS-

240/13).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. ( DS-241/13).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice ( DS-242/13).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice (DS-243/13).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-244/13).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Program współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” (DS-245/13).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS-247/13).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic ( DS-248/13).   

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania TEB 

Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr XXXVIII/880/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym 

oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym 

przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji (DS-249/13).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Centrum 

Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą nr XXXVIII/880/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta 

niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej 

dotacji (DS-250/13).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu 

Nr 90 w Katowicach imienia Wróbelka Elemelka (DS-251/13).  
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29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani G K z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej   

( DS-253/13).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów ( DS-254/13).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie 

cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w 

Katowicach na 2014r. ( DS-255/13).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( DS-256/13).  

32a/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie   

       dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

       w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

      Katowice na rok 2013 (DS-261/13). 

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

miasta Katowice na 2013 rok ( DS-257/13).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 (DS-258/13).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pani B P oraz pana T H z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Broniewskiego (DS-

259/13).  

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani B W i pana K W z tytułu zaległości za lokal 

mieszkalny i lokal użytkowy przy ul. Bytkowskiej  w Katowicach (DS-

260/13).  

36a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania  

         i wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży  

         nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice na rzecz  

         organizacji pożytku publicznego (DS-262/13). 

36b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny  
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        nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy  

       ul. Warszawskiej 12 ( DS-263/13).  

      36c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników  

              konsultacji   społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr  

              13 Bogucice w sprawie  projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 13  

              Bogucice (DS-264/13). 

37. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana E N dotyczącej umieszczenia reklam na elewacji budynku 

Domu Handlowego „Skarbek” w Katowicach ( DS-234/13).  

- skargi Pani U F na niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-235/13).  

- skargi Pani B S na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

( DS-236/13).  

- skargi Pana T W na niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-237/13).  

- skargi Pana W H na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice 

(DS-238/13).  

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLI 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 powitał także Pana dr Tomasza Kurpierza z Instytutu Pamięci 

Narodowej.  

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

Następnie Rada Miasta uczciła minutą ciszy śp. Natalię Piekarską - Ponetę – 

Honorową  Obywatelkę  Miasta Katowice. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384774825.asx
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/  Tomasza Szpyrkę  

2/  Marię Sokół 

W wyniku głosowania,  przy  21  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni:  Tomasz Szpyrka i Maria Sokół. 

( 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 22 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół  

z  XL  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 XL  sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

11 września 2013r. 

Protokół z XL  sesji został przyjęty większością głosów, przy 23 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.) Wiceprezydent  Miasta  Katowice  zawnioskowała o zmiany w 

porządku obrad polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 32a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384774927.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213584.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384774998.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213641.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775098.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213727.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775165.asx
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szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 

2013 (DS-261/13). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 22 głosach “za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 36a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków 

udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice na rzecz organizacji 

pożytku publicznego (DS-262/13). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach “za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/dopisaniu punktu 36b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości 

zabudowanej położonej w Katowicach przy ul .Warszawskiej 12 ( DS-263/13).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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.) Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o dopisanie punktu 

36c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice w sprawie 

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice (DS-264/13) 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach “za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Wystąpienie  Pana dr Tomasza Kurpierza: „Działalność  Henryka  

Sławika i Józefa Antalla wzorem humanizmu w czasach tragicznych”.  <zapis 

AV> 

 

Pan dr Tomasz Kurpierz  wygłosił  referat. 

/Wystąpienie Pana Tomasza Kurpierza – zał. Nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji 

pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora w Katowicach . < zapis 

AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-264/13. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213909.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213789.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213838.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383213979.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775284.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775284.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775357.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775357.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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/946/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 8 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie  od   10 września  do 28 października                                     

2013 r. 

/ Informacja zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał o wkład pieniężny na GKS GieKSa S.A. Ile 

wynosi ten wkład i jak kształtuje się w nim procentowy udział miasta Katowice.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wkład pieniężny wyniósł 5 mln zł. 

Przekazany został kwartalnie w kwocie  po 1 mln 250 tys. zł. Obecnie udział 

miasta w spółce wynosi 52 %. 

 

Punkt 9  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o politykę rowerową miasta  w kontekście 

planowanego budżetu miasta na 2014r., w którym na ten cel nie zaplanowano 

żadnych środków.  

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić 

odpowiedzi na piśmie 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o przedłużający się remont w Pałacu Młodzieży. 

Z ostatnich informacji wynika, że zostanie on zakończony do przyszłego roku. 

Radna zapytała jaki jest ostateczny termin jego zakończenia. Czy bierze się w tej 

sprawie także pod uwagę „straty moralne” w postaci tego, że młodzi ludzie nie 

mogą rozwijać swoich talentów, które normalnie realizują w pracowniach Pałacu. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że zadanie inwestycyjne tego 

budynku polega m.in. na jego modernizacji i termomodernizacji  Pałacu. Jest to 

budynek 50-letni, stąd konieczne jest jego przystosowanie do obecnie 

obowiązujących przepisów, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa. Jest to jeden 

z powodów, dla którego  prace się przedłużają.  

Znajdująca się w tym budynku szkoła od II semestru zapewne powróci do Pałacu. 

Pozostałe roboty zakończą się do kwietnia przyszłego roku. Pozostanie jeszcze do 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813185
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214047.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775414.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775680.asx
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wykończenia dziedziniec i sala teatralna, nadzorowana przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Ostateczny wygląd sali będzie więc wynikiem uzgodnień 

z Konserwatorem. Nikt z młodzieży nie jest pozbawiony możliwości realizowania 

swoich talentów i pasji. Są one udostępnione w ponad 20 miejscach na terenie 

miasta. Każda specjalizacja ma swoje docelowe miejsce. Od ponad dwóch lat 

realizuje tam swoje zajęcia. Ponadto Pałacowi Młodzieży przekazano  

w administrowanie dawny Teatr „Cogitatur”, umożliwiając pracę na  nowej scenie  

i tym samym nową formę pracy twórczej. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia 

i życia jakie wiąże się z brakiem interwencji i rozbiórki kamienicy przy ul. Matejki 

i Słowackiego Grozi ona zawaleniem, odnotowano tam już trzy zabójstwa, 

przesiadują tam narkomanii, odnotowywane są liczne podpalenia. Radny 

zaapelował o rozbiórkę kamienicy na koszt miasta, nie naliczanie opłat za zajęcie 

pasa drogowego. Poprosił także o możliwość zabrania głosu przez właściciela 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie przewiduje w tym punkcie wystąpień 

osób spoza Rady Miasta.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że wydano nakaz pilnej rozbiórki 

tego obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Miasto złożyło 

wniosek o zabezpieczenie środków na rozbiórkę, jednak ponieważ jest to zadanie 

powiatu, musimy na tę realizację uzyskać porozumienie z Wojewodą. Sprawa jest 

więc w toku.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o zegar planowany przy dworcu PKP. Temat był 

aktualny, jednak obecnie stoi tam słup reklamowy.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że teren wokół dworca wciąż jest  

w przebudowie. Pełnomocnik ds. przebudowy tego terenu cały czas monitoruje 

temat.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy dokonano eksmisji matki z 11-letnią 

córką do pomieszczenia o powierzchni 10 metrów kwadratowych. Lokal socjalny 

przewiduje bowiem, że na osobę powinno przypadać przynajmniej 6 metrów 

kwadratowych.  

Wiceprezydent wyjaśniła, że sprawa zostanie w trakcie sesji wyjaśniona poprzez 

KZGM.  

 

Punkt 10 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

kamienicy Pana S        . 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775748.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775748.asx
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W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 10  

z porządku obrad.  

Wniosek uzyskał bezwzględną większość ustawowego składu Rady Miasta  

w wyniku głosowania, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 11 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta w okresie między sesjami. < zapis AV> 

W okresie od 11 września do 30 października 2013r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 11 września do 30 października 2013r.: 

11-13 września – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich 

we Wrocławiu 

 

12-13 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Budownictwo i architektura w 

Katowicach” zorganizowanej przez Komisję Historyczną Oddziału Polskiej 

Akademii Nauk w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w 

Katowicach, Urząd Miasta Katowice oraz Muzeum Historii Katowic 

 

12 września – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Zarząd ATAL S.A.  

 

13 września – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w inauguracji VIII Pielgrzymki Biegowej Ku Czci Męczenników 

Stanu Wojennego do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod pomnikiem Poległych 

Górników KWK „Wujek” w Katowicach 

 

13 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystym odsłonięciu rzeźby upamiętniającej Henryka Mikołaja 

Góreckiego w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim 

 

14 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Jubileuszowym Benefisie Grzegorza Mierzwińskiego z okazji 20-

lecia jego pracy artystycznej 

 

16 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w inauguracji III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214128.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775831.asx
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Przedsiębiorstw zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 

Katowicach 

 

17 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystym otwarciu Galerii Katowickiej 

 

27 września - Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach 74. rocznicy powołania Polskiego 

Państwa Podziemnego zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pamięci Armii 

Krajowej Oddział w Katowicach 

 

28-30 września – Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz 

Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice 

uczestniczyli w odsłonięciu i poświęceniu pomnika i tablic, upamiętniających 

mieszkańców Górnego Śląska, internowanych i wywiezionych w latach 1945-48 

przez władze sowieckie do katorżniczej pracy na terenie Związku Sowieckiego, w 

Doniecku 

 

2 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystej Inauguracji XLVI Roku Akademickiego 2013/2014 w 

Uniwersytecie Śląskim 

 

3 października - Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w obradach IX Okręgowego Zjazdu delegatów Związku Inwalidów 

Wojennych RP pod patronatem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka 

 

3 października – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w uroczystej Inauguracji 84- go Roku Akademickiego 

2013/2014 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

 

4 października - Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 

w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach 

 

4 października – Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 

2013/2014 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
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11 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Katowicach 

 

12 października – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole 

Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 

 

14 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Szkole Wyższej 

Psychologii Społecznej w Katowicach 

 

17 października – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył we Mszy św. w intencji Pracowników Służby Zdrowia i ich Rodzin z 

okazji święta patrona służby zdrowia św. Łukasza oraz uroczystym poświęceniu 

sztandaru Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 

 

19 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w koncercie z okazji XIII Dnia Papieskiego w sali koncertowej 

Akademii Muzycznej w Katowicach 

 

21 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczył w 

uroczystości jubileuszowej 100-lecia Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w 

Katowicach 

 

21 października – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w uroczystości z okazji zakończenia termomodernizacji 

Szkoły i Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. 

Armii Krajowej w Katowicach 

 

28 października - Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Terenowych Organów Administracji 

Wojskowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach 

 

29 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystych obchodach 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. 

Jana Brzechwy w Katowicach 

 

Punkt 12 Informacja właściwych podmiotów o wynikach analiz oświadczeń 

majątkowych za 2012r. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384775889.asx
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Przewodniczący Rady odczytał  informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych Radnych Rady Miasta Katowice złożonych za rok 2012. 

Stosownie do wymogów art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o 

samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r., nr 594) przedstawił informację dotyczącą 

złożonych przez Państwa Radnych oświadczeń majątkowych dotyczących roku 

2012. 

1. Wszyscy Państwo radni złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganym 

terminie. 

2. W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych me stwierdziłem 

nieprawidłowości, które skutkowałyby podjęciem działań przewidzianych w 

ustawie o samorządzie gminnym. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przekazała 

informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby 

zobowiązane do ich złożenia za 2012r . 

 

Ponadto wpłynęła informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych 

Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice oraz 

Prezydenta Miasta Katowice za rok 2012 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia „Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2013 roku”, 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2013-2035 za I półrocze 2013 roku” oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2013 roku”. <zapis AV> 

 

Materiały do tego punktu Państwo Radni otrzymali w drukach sesyjnych nr (DS-

209/13, DS-210/13, DS-211/13, DS-212/13, DS-213/13). 

Komisje stałe Rady Miasta  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Rady  przypomniał, że do projektu uchwały wpłynęła uchwała 

RIO w sprawie: opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776018.asx
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Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 10 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała XLI/947/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 

16 Janów-Nikiszowiec . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-231/13). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach “za”.  

/Uchwała XLI/948/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania  nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-232/13. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach “za”.  

/Uchwała XLI/949/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-252/13. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o sprawę lokali socjalnych. Są to lokale  

o obniżonym standardzie. Zapotrzebowanie na nie jest duże. Radna zapytała jakie 

są plany dla budowy takich lokali. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813277
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214220.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776087.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813455
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214289.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776155.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813531
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214360.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776212.asx
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że lokal socjalny to pojęcie 

ekonomiczne. Jest  to  lokal, w którym czynsz za metr kwadratowy wynosi 1,15 zł. 

Gmina w dalszym ciągu zamierza pozyskiwać lokale o obniżonym standardzie i nie 

planuje budować nowych tego typu lokali.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o sprawę zaadaptowania lokali w związku  

z pustostanami. Zaproponował aby naprawić 200, 300 mieszkań i przeznaczyć je 

dla potrzebujących.   

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że środki na ten cel zostaną 

zaplanowane w budżecie na 2014r.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLI/950/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na 

przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. 

Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości położonych przy ul. 

Wojewódzkiej 56. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-239/13. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radny Tomasz Godziek zwrócił uwagę, że wartość nieruchomości to około 5 mln 

zł. Idea darowizny jest szczytna, podobnie jak jej cel. Radny zapytał jednak czy 

mamy projekt planowanej „Muzycznej Kliniki”, jak bardzo jesteśmy pewni, że 

Akademia Muzyczna  zrealizuje  ten  cel, zwłaszcza, że planuje go zrealizować 

przy pomocy środków unijnych. Co stanie się jeżeli tych środków nie uzyska.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że miasto od wielu lat prowadzi 

politykę wspierającą wyższe uczelnie. Większość uczelni zlokalizowanych na 

terenie miasta już takie darowizny otrzymała. W § 2 projekt  uchwały zawiera 

zapis, że „darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na realizację zadań 

statutowych  Akademii  Muzycznej, tj. pod budowę tzw. „Muzycznej Kliniki”.  

Jeżeli uczelnia nie wykona zadania, miasto będzie mogło domagać się zwrotu 

nieruchomości. W przypadku zmiany przeznaczenia, Rada Miasta będzie musiała 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813629
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214512.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776271.asx
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wyrazić na to zgodę w postaci stosownej uchwały. Nie ma obecnie wizualizacji 

obiektu, gdyż procedura jeszcze się nie rozpoczęła się.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  stwierdził, że z zadowoleniem przyjmuje projekt 

uchwały. W sprawie przedmiotowej działki złożył już dwie interpelacje 

upominając się o to, aby działka ta została przekazana Akademii Muzycznej. 

Pomysł zapewne poprawi wizerunek miasta w tym rejonie. Cokolwiek tam 

powstanie, będzie lepsze niż to co jest tam obecnie.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że z zadowoleniem przyjmuje projekt 

uchwały. Zapytała jednak o brak parkingów na  tym terenie. Czy są one tam także 

planowane. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa ta zapewne zostanie rozwiązana na 

poziomie projektowania, gdyż władze uczelni mają świadomość problemów 

związanych z parkowaniem.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o środki unijne planowane na tę inwestycję.   

Z jakich priorytetów będą one pochodzić. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że Akademia Muzyczna nie 

sprecyzowała jeszcze z jakiego programu unijnego chce skorzystać.  

Radna Bożena Rojewska poprosiła o taką informację, w momencie kiedy zostanie 

ona przez uczelnię podjęta.  

 

Radny Marek Chmieliński przypomniał, że o przekazaniu nieruchomości na 

rzecz Akademii Muzycznej wypowiadała się  Komisja Rozwoju Miasta,  m.in. na 

wniosek Pana Radnego Andrzeja Zydorowicza.  

 

Radny Stefan Gierlotka nawiązał do tematu parkowania. Uważa, że służyłby on 

nie tylko Akademii Muzycznej, Politechnice Śląskiej, ale także osobom 

zwiedzającym Muzeum Historii Katowic, obiektowi znajdującemu się niedaleko, 

przy którym w ogóle brak jest miejsc parkingowych.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zauważył, że Klub „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” także zaakceptował dokonanie darowizny na rzecz Akademii Muzycznej.  

 

Radny Adam Warzecha potwierdził, że Akademia Muzyczna to bardzo uznana 

marka, nie tylko w Polsce. Sądzi jednak, że miejsce znajdujące się w ścisłym 

centrum miasta zasługuje na inny typ zabudowy. Jeśli decyzja byłaby taka, że 

powstanie tam parking, to dobrze byłoby aby był to obiekt wielopiętrowy lub 

podziemny. Nie powinno się jednak w tym miejscu pozwolić na kolejny 
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„żwirkowy parking”. Obecną dyskusją realizuje się funkcję kontrolną  

w wydawaniu miejskich pieniędzy.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że z dotychczasowych wypowiedzi najbardziej 

podobała mu się wypowiedź Pana Radnego Andrzeja Zydorowicza.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że popiera projekt i zamiaru Akademii 

Muzycznej. Zwróciła jedynie uwagę na parkingi, z powodu troski o korzystających 

z uczelni i w kontekście uwzględnienia tego problemu w planach przyszłego 

zagospodarowania tego terenu.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/951/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.  

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-240/13. Wpłynęła także 

autopoprawka, którą przedstawiła Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna.   

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/952/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-241/13. Wpłynęła 

także autopoprawka, którą przedstawiła Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna.   

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/953/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813696
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214566.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776389.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383813771
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383214739.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776451.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816313
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215033.pdf
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Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-242/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała XLI/954/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na 

terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-243/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała XLI/955/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 244/13. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776518.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816387
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215159.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780760.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816457
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215236.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776637.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/956/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Program współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 245/13 wraz  

z autopoprawką, którą przedstawiła Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że w budżecie miasta na 2013r. obniżyliśmy 

wydatki na politykę społeczną o 5 % w stosunku do roku 2012. Jest to kwota 5 mln 

zł. Radny zapytał w związku z tym czy nie jest to dobry moment na 

zwaloryzowanie tych kwot, czyli ich zwiększenie, gdyż koszty tego typu usług 

wciąż rosną.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że było to „nie mniej niż 20 mln zł”. 

Prawdopodobnie przy sprawozdaniu za 2013r. rzeczywista kwota wydatkowana na 

ten cel wyniesie  22 mln zł. Zapis 20 mln jest więc zapisem ogólnym. Dedykowane 

do nich zadania dodatkowe zapewne będą wyższe. Nad wykonaniem nadwyżki 

„wszyscy popracują”.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że w projekcie uchwały zbyt szczegółowo 

zapisano realizatorów zadań, w tym Wydziały UM. Tym samym zbyt mocno 

„wchodzi się” w kompetencje Prezydenta Miasta Katowice. Wydaje się, że 

właściwsze byłoby określenie tego w Zarządzeniu Pana Prezydenta.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że organizacje pozarządowe  proszą 

o wskazanie poszczególnych wydziałów, czyli takich, które  z nimi współpracują. 

Podobnie nadzór prawny Wojewody Śląskiego także akceptuje tego rodzaju 

szczegółowe zapisy. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady  poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością  głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 10 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała XLI/957/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816534
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215334.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384776700.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816605
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215395.pdf
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Punkt 24 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- 247/13. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/958/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic .  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 248/13. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- Chanek 

przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/959/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr XXXVIII/880/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym 

oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym 

przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 249/13. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisje Budżetu Miasta oraz Edukacji  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777098.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816706
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215462.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777206.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816796
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215534.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777269.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/960/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W tym momencie prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Marek Chmieliński.  

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr XXXVIII/880/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta 

niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji . 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 250/13. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Edukacji  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/961/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu 

Przedszkolu Nr 90 w Katowicach imienia Wróbelka Elemelka . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 251/13. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/962/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383816925
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215590.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777330.asx
file:///F:/Scenariusz%20%20XLI%20sesji%20ostatnia%20wersja/DS-249-13.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383817011
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215686.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777386.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383817084
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215827.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani G K z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 253/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/963/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 254/13. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał w jakim celu realizowana jest przedmiotowa 

uchwała.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wynika to z zapisów ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym, która wyznaczyła właściwym do takich 

uregulowań Radę Miasta Katowice. Dostosowano zatem  nazwy i numery 

przystanków komunikacji publicznej, jako właściwe do posługiwania się nimi na 

terenie miasta.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady Jerzy Forajter, który ponownie  przejął prowadzenie obrad poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, 18 głosach „za”.  

/Uchwała XLI/964/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na 

utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2014r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 255/13. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777451.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383817866
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383215938.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777633.asx
file:///F:/Scenariusz%20%20XLI%20sesji%20ostatnia%20wersja/DS-253-13.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383817990
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216008.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777785.asx
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Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisje Budżetu Miasta oraz  Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLI/965/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 256/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała XLI/966/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32a/ 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 DS- 261/13. 

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po 

posiedzeniu Komisji. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała XLI/967/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383818076
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216069.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777866.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383818530
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216141.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384777938.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819079
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216239.pdf
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Punkt 33 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 DS- 257/13 wraz  

z autopoprawką. Wpłynęła także autopoprawka nr II do projektu uchwały. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący  Rady  poinformował, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na zapis: „wypłata odszkodowań  

z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych  

i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 2 mln zł.”. Radna zapytała czy jest to 

całkowita  kwota  roczna przeznaczona na ten cel. Zwróciła również uwagę jak 

istotne jest pozyskiwanie i remont lokali socjalnych.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że  jest to dodatkowa kwota 

przeznaczona na drugą połowę roku kalendarzowego.  Dopiero w sprawozdaniu za 

2013r. podana zostanie kwota rzeczywista. Żadna gmina  nie jest  

w stanie wywiązać się  z konieczności  realizacji  ustawy o ochronie praw 

lokatorów  i  wynikającego z niej obowiązku gminy związanego z koniecznością 

dostarczenia lokali socjalnych dla całego zasobu mieszkaniowego.  

Radna Barbara Wnęk zapytała o zwiększenie wydatków w zakresie 

odszkodowania na kwotę 240 tys. zł. w związku z opóźnieniem prac przy realizacji 

budynku znajdującego się przy ul. Młyńskiej 1. Radna zapytała jaki jest termin 

zakończenia prac.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jedna inwestycja zależna jest od 

drugiej, co powoduje, że jeden wykonawca musi pozyskać od drugiego „teren 

budowy”. Budynek  przy Młyńskiej 1 otoczony jest dużym placem budowy  

i prace przy nim prowadzone  są uzależnione od tych prowadzonych na Rynku. 

Opóźnienie nastąpiło w wyniku przeprojektowania i konieczności uruchomienia 

pełnego postępowania przetargowego na wykonawstwo Biura Obsługi 

Mieszkańców, które zaplanowano  na dwóch kondygnacjach budynku.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady  poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała XLI/968/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384778021.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819153
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216386.pdf
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Punkt 34 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 DS- 258/13 wraz  

z autopoprawką. 

 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska  przedstawiła  projekt  uchwały.  

Przewodniczący  Rady  poinformował, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/969/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  P oraz pana  

T H z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Broniewskiego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 259/13 . 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/970/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B W i pana K W z tytułu zaległości 

za lokal mieszkalny i lokal użytkowy przy ul. Bytkowskiej  w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 260/13 . 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384778253.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819224
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216454.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384778463.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819413
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216530.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384778687.asx
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Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.   

/Uchwała XLI/971/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie warunków udzielania i 

wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Katowice na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 262/13 . 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wprowadził do 

projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/972/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 

12. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 263/13 . 

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

BRM po posiedzeniu Komisji 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/973/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819638
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216780.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779220.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819768
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216797.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779440.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819857
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216813.pdf
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Punkt 36c/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia wyników 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 13 

Bogucice w sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 264/13 . 

Inspektor  z Biura Prasowego Pani  Anna Pomykała przedstawiła  wyniki  

konsultacji.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/974/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie skarg i wniosków. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana E N dotyczącej 

umieszczenia reklam na elewacji budynku Domu Handlowego „Skarbek” w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 234/13 . 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/975/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U F na 

niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 235/13 . 

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779518.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383819940
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216865.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779606.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383820152
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383216933.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779783.asx
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Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/976/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B S na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 236/13 . 

Komisja Rewizyjnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/977/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T W na 

niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 237/13 . 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i  2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała XLI/978/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W H na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383820357
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383217020.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384779894.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383820635
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383217260.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780051.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383820909
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383217355.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780138.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 238/13 . 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady  poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i  1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała XLI/979/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W trakcie XL sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie kłamliwych informacji 

dotyczących sprzedaży działki - drogi wewnętrznej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 10.02.2013r. 

2/ Radnej Bożeny Rojewskiej powstania placu zabaw dla dzieci przy ul. 

Raciborskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.09.2013r. 

3/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

3.1. uzupełnienia odpowiedzi w sprawie stawek czynszu w zasobach TBS. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 18.09.2013r., 

3.2. modernizacji boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 1. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 30.09.2013r. 

3.3. nowych regulacji dotyczących wywozu nieczystości. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.09.2013r. 

3.4. wykorzystania obiektów szkolnych do zajęć pozalekcyjnych. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 30.09.2013r. 

4/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie: 

4.1. uregulowania płatności za lokal i media przy ul. Pocztowej 5 przez Polski 

Związek Emerytów. Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie samopomocy 

koleżeńskiej Oddział Rejonowy Katowice Śródmieście. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 27.09.2013r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1383821096
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/31/1383217449.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780279.asx
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4.2. pomieszczeń dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Stowarzyszenie pomocy koleżeńskiej. Oddział Rejonowy Katowice Śródmieście.                                                                                      

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 24.09.2013r. 

5/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie: 

5.1. niepełnosprawnego mieszkańca, znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, 

z groźbą utraty mieszkania i pozostania bezdomnym  (bez BIP). 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

30.09.2013r. 

Odpowiedź uzupełniająca Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa 

Marka z dnia 11.10.2013r. 

5.2. rozwiązania utrudnień, jakie mają mieszkańcy w usuwaniu śmieci 

wielkogabarytowych oraz związaną z tym ochroną środowiska. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

23.09.2013r., 

6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

6.1. nawierzchni ul. Harcerskiej w dzielnicy Ligota. 

Odpowiedź Pierwszego wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 11.04.2013r. 

6.2. dostępu do sieci wifi, administrowanej przez Urząd Miasta Katowice w parku 

na Zadolu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

24.09.2013r. 

7/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

7.1. pojemników na ubrania ustawionych przy ulicach Wilczewskiego i 

Bukszpanowej. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 01.10.2013r., 

7.2. ograniczenia prędkości na ul. Wilczewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

26.09.2013r., 

7.3. dzików, które pojawiają się w okolicy ul. Wilczewskiego i Honorowych 

Dawców Krwi.           

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 10.09.2013r., 

7.4. przywrócenia parametrów ul. Dziewanny przy posesji nr 66. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 27.09.2013r. 

7.5. poprawy parametrów ulic Kalinowej i Sępiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 10.09.2013r. 

W okresie międzysesyjnym złożono następujące interpelacje: 
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1/ Radny Stanisław Włoch  w sprawie: 

1.1. wyasfaltowania ulicy Henryka Kowalówki w dzielnicy  Zarzecze w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 25.09.2013r. 

1.2. oświetlenia ulicznego przy ul. Bałtyckiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 4.10.2013r. 

1.3. wyasfaltowania 250 metrów ulicy Koszykowej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 8.10.2013r. 

2/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. wymiany uszkodzonych krawężników na remontowanej ul. Załęska Hałda do 

ul. Przekopowej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 9.10.2013r. 

2.2. przyznania środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia Dom Aniołów 

Stróżów. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

02.10.2013r. 

3/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie likwidacji uprawiania wandalizmu przez 

GKS. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 03.10.2013r.,                    

4/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 

4.1. zabezpieczenia miejsc parkingowych przy Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 21.10.2013r. 

4.2. naprawy nawierzchni ul. Pośpiecha w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia15.10.2013r. 

4.3. przywrócenia pełnych etatów dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela 

w klasach z dziećmi autystycznymi. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 9.10.2013r. 

5/ Radnego  Andrzeja  Zydorowicza w sprawie przekazania Akademii 

Muzycznej nieruchomości  należącej do miasta. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 11.10.2013r., 

6/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 
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6.1. przeprowadzenia koniecznych remontów w Szkole Podstawowej nr 22 w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 23.01.2013r. 

6.2. rozszerzenia obwodu Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 17.10.2013r. 

7/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie miejsc parkingowych przy Muzeum 

Historii Katowic. 

Odpowiedź  Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 21.10.2013r. 

8/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie wydania skierowania na zawarcie 

umowy najmu mieszkania dla niepełnosprawnych mieszkanek Katowic, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  (bez BIP). 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 15.10.2013r., 

9/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 

9.1. zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie placu zabaw przy 

siedzibie Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

16.10.2013r. 

9.2. stworzenia wspólnej bazy danych zbędnych bądź zużytych składników 

majątku ruchomego placówek oświatowych w Katowicach. 

9.3. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

ul. Kościuszki   i  Francuskiej w Katowicach. 

10/ Radnego  Wiesława  Mrowca  w sprawie: 

10.1. przeprowadzenia pilnych prac remontowych w budynku szkoły podstawowej 

nr 22 im Juliusza Słowackiego w Katowicach – Załężu. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 23.01.2013r. 

10.2. dostępu do sieci Wi-Fi, administrowanej przez Urząd Miasta Katowice na 

placu Św. Herberta na Osiedlu Witosa. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia 

22.10.2013r., 

10.3. budowy cmentarza na Osiedlu Witosa w Katowicach. 

11/ Radnego  Stefana  Gierlotki  w sprawie przewozu dzieci z Osiedla Młodych 

do szkoły w Panewnikach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 21.01.2013r. 
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12/ Radnego  Andrzeja  Zydorowicza  w sprawie remontów zaniedbanych 

wiaduktów PKP w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej  z 

dnia 22.01.2013r. 

13/ Radnej  Elżbiety  Zacher  w sprawie: 

13.1. urządzenia placu zabaw Szopienicach-Burowcu. 

13.2. pozyskania gruntu pod drogę spacerowo-rowerową.                                                    

13.3. ruchu turystycznego w Nikiszowcu. 

14/ Radnego  Stefana  Gierlotki w sprawie remontu chodnika na ulicy Wojska 

Polskiego. 

15/ Radnego  Michała  Jędrzejka  w sprawie: 

15.1. wniosek dotyczący zagospodarowania lokali użytkowych na remontowanym 

rynku. 

15.2. w sprawie funkcjonowania programu „Inicjatywa lokalna”. 

15.3. zmniejszenia opłaty dodatkowej za parkowanie. 

15.4. zainstalowania systemu wizualizacji czasu w jakim zmienia się sygnalizacja 

świetlna na skrzyżowaniach drogowych. 

16/ Radnej Bożeny Rojewskiej  w sprawie: 

16.1. powstania placu zabaw dla dzieci między blokami ul. Adamskiego. 

16.2. podjazdu dla wózków przy ul. Adamskiego. 

16.3. remontu chodnika przy ul. Raciborskiej. 

17/ Radnej  Stanisławy  Wermińskiej w sprawie przywrócenia nazwy ulica 

Zamiejska, odcinkowi tej ulicy, który bez wiedzy mieszkańców przemianowano na 

– ulica Gorzycka. 

18/ Radnego Witolda Witkowicza  w sprawie skrzyżowania ulic Misjonarzy oraz 

Sokolskiej. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

1.1.terminów zakończenia najważniejszych zadań inwestycyjnych w Śródmieściu. 

1.2.zaadaptowania mieszkań pozostających w zasobie miasta na lokale socjalne. 

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

Pietrasz i Radnego Mariusza Skiby w sprawie zwiększenia etatów dla osób 

zatrudnionych jako pomoc nauczyciela w klasach z dziećmi autystycznymi. 

3/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie oświetlenia pod mostem przy ul. Dudy-

Gracza. 

4/ Radnej Stanisławy Wermińskiej, w imieniu mieszkańców ulicy Tyskiej,  

o poprawę warunków ich życia, poprzez zmniejszenie na niej natężenia ruchu 

samochodowego, kompleksowy remont ulicy oraz usunięcie zlokalizowanej tam 

anteny telekomunikacji komórkowej.  

5/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 
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5.1. doświetlenia ścieżki pieszej wzdłuż budynków przy ul. Bałtyckiej 50 w 

Katowicach. 

5.2. naprawy i modernizacji drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych 

znajdujących się przy ul. Grottgera. 

6/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

6.1. oznakowania i bezpieczeństwa traktu pieszego wzdłuż ul. Korfantego. 

6.2. uregulowania parkowania przy Al. Korfantego 8. 

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

7.1. zmiany organizacji Biura Obsługi Mieszkańca. 

7.2. wysokości zabezpieczonych środków na transport rowerowy w mieście 

Katowice na rok 2014. 

8/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

8.1. zmiany lokalizacji pojemników na odpady. 

8.2. wydania identyfikatorów dla osób mieszkających przy ul. Korfantego. 

8.3. ścieżek rowerowych. 

  

Punkt 39 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przedstawił kilka komunikatów sesyjnych: 

-Komunikat sesyjny dot. zmian do uchwał RMK regulujących system 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Katowicach.  

-Komunikat dot. podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

-Komunikat  dotyczący wyborów do RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec. 

 

Radny Tomasz Godziek poinformował, że jako pełnomocnik Komitetu Inicjatywy 

Obywatelskiej dotyczącej rozbudowy linii tramwajowej na południe Katowic, na 

ręce Pana Przewodniczącego złożył podpisy pod takim projektem. 

Podobnie jak redaktorzy “Gazety Wyborczej” także złożyli podpisy, które 

pozyskali w trakcie tej akcji.  

 

Przewodniczący Rady poinformował i pogratulował Panu Radnemu Stanisławowi 

Włochowi uzyskania tytułu dr habilitowanego nauk medycznych.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.15  zamknął  obrady XLI  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780497.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/18/1384780565.asx
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                                                                                         Protokołowała:                                                             

Prowadzący obrady: 

 

Beata Musiał                                                                     Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter 


