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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLII sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  27 listopada 2013r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.25 

Numery podjętych uchwał: XLII/980/13 – XLII/1008/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Marek Szczerbowski  i  Radny Adam Warzecha  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Włoch   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Tomasz Godziek  

2/ Józef Zawadzki  
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Porządek obrad XLII 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  XLI sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta  

w okresie między sesjami.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Piast” w Katowicach ( DS-289/13). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie 

ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” (DS-286/13).  

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w rejonie ul. Owsianej w Katowicach (DS-283/13).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 13 Bogucice (DS-268/13). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji  o stanie 

realizacji zadań oświatowych miasta Katowice  za rok szkolny 2012/2013, w 

tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów” (DS-265/13).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-266/13).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych 

przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano 

remontu elewacji (DS-267/13).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 ( DS-224/13).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na 

lata 2012-2016 (DS-233/13).  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice „Relaksowa” (DS-270/13).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-13” (DS-

271/13)  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2012-13” 

(DS-272/13).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

>>Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

„Teraz My! Na lata 2012-13<< (DS-273/13).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości 

składania deklaracji na podatek od środków transportowych z pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (DS-274/13).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-276/13).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

nadania Statutu Urzędowi Miasta Katowice (DS-282/13).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 

realizacji w latach 2011-2012 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Katowice na lata 2007-2013” (DS-284/13).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013” 

(DS-285/13).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2013r. ze środków Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-287/13).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miasto Katowice 

w partnerstwie z Miastem Gliwice projektu pn.: „Wdrożenie standardów 

świadczenia  

e-usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie 

Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach” ( DS-288/13).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Odrodzenia Państwa Polskiego” 

(DS-290/13).  
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Usług 

Specjalistycznych „PROREM” Sp. z o.o. z tytułu zaległości za lokal 

użytkowy przy ul. Staromiejskiej 4 w Katowicach ( DS-291/13).  

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

miasta Katowice na 2013 rok (DS-292/13).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 (DS-293/13).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 2 lokali użytkowych  i 16 lokali użytkowych – garaży ich najemcom 

lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

gruntu (DS-294/13).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze 

sprzedażą gruntu (DS-295/13).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 3 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków użytkowych na rzecz 

ich dzierżawców wraz ze sprzedażą gruntu (DS-296/13).  

     36a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji w latach 2014-15  

            przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Damy  

           radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”  

           w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

          (DS-297/13).  

    36b/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia  

           porozumienia komunalnego (DS-299/13).  

37. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana A B  na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-275/13).  

38. Interpelacje radnych. 

39. Komunikaty i wolne wnioski. 

40. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLII sesji Rady Miasta 

Katowice VI kadencji samorządu. 

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

Wiceprezydentów,  Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581631.asx
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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> 
 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa 

Radnych: 

1/  Marka Szczerbowskiego  

2/  Adama Warzechę  

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

zaproponowani wcześniej Radni:  Marek Szczerbowski i Adam Warzecha. 

( 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  Stanisława Włocha. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 22 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół  

z  XLI  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 XLI  sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

30 października 2013r. 

Protokół z XLI  sesji został przyjęty większością głosów, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581704.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632330.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581775.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632485.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581874.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632498.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581928.asx
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Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

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

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

obrad polegające na: 

1/  dopisaniu punktu 36a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji w 

latach 2014-15 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu 

„Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (DS-297/13). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

sprawie zawarcia   porozumienia komunalnego (DS-299/13).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta  

w okresie  od   29 października do 25 listopada 2013 r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że centrum Katowic zamienia się  

w „kamienna pustynię”. „Ul. 3 Maja jest bez drzew, podobnie Plac Wolności, ul. 

Pocztowa, ul. Dworcowa”. „Czy Katowice cofają się do epoki kamiennej”. 

„Dlaczego nie szanujemy środowiska i zieleni, a więc nie dbamy o jakość życia 

mieszkańców Katowic”.  

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że prace trwają. Będzie zieleń i drzewa. Na 

placu Wolności zostanie wyciętych zaledwie kilka drzew ze względu na 

konieczność przebudowania linii tramwajowych.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że rozumie konieczność przebudowy 

miasta, ale „dlaczego mamy niszczyć drzewa, które rosły po kilkadziesiąt, a nawet 

100lat”. „Możemy  nie dożyć odtworzenia tych drzew…, niektóre z nich mają  

w obwodzie prawie  2 metry”. Cytując Pana Prof. Jerzego Buzka, stwierdził, że: 

„jedno drzewo to tlen dla czworga ludzi”.   

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632467.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632596.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386581989.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582051.asx
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Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że nasadzenia będą obejmowały kilkuletnie 

drzewa. Ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury, nie było „innego 

wyjścia”. Trudno pozostawiać drzewa w miejscach, w których rosły, skoro osie 

ulic i linii tramwajowych ulegają przesunięciu. Byłby to absurd. 

 

Radny Tomasz Szpyrka poruszył dwie sprawy: 

1/ udzielonej mu odpowiedzi na interpelację w sprawie oznakowania traktu 

pieszego wzdłuż al. Korfantego. W dniu 18 listopada br. zapewniono Radnego, że 

zostanie zamontowane tymczasowe oświetlenie wzdłuż tego traktu. Do dnia 

dzisiejszego nie zostało to wykonane.  

2/ nie uzyskania odpowiedzi na pytanie z poprzedniej sesji Rady w sprawie 

naliczanie opłaty za zajęcie pasa drogowego przy remoncie tej kamienicy.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się interweniować w sprawie oświetlenia 

jeszcze w dniu dzisiejszym, gdyż rzeczywiście powinno ono już zostać zrobione.  

W sprawie  kamienicy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi 

postępowanie.   

W świetle obowiązującego prawa, miasto nie może udzielić pomocy, gdyż jest to 

zadanie zlecone. Katowice wystąpiły do Wojewody Śląskiego, który zadeklarował 

zabezpieczyć środki na wyburzenie, w bieżącym roku, jednak nie na całość, tylko 

rozbiórkę tych konstrukcji, które zagrażają bezpieczeństwu. W przyszłym roku być 

może budynek zostanie wyburzony w całości. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała  gdzie  nastąpią  nasadzenia  nowych 

drzew  w  związku  z  prowadzonymi  w centrum miasta  pracami  inwestycyjnymi.  

Czy nastąpi to na ul. 3 Maja, Dworcowej i  w jaki sposób będzie to możliwe  

w związku ze ścisłą  zabudową tych ulic. Radna  zaproponowała aby najemcy 

lokali użytkowych  mogli także zapewnić  jakąś  formę  zieleni.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Adam Warzecha zadał pytanie w związku z częstą zmianą organizacji 

ruchu, w szczególności na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Bogucicką i dalej z al. 

Roździeńskiego, gdzie kierowany jest ruch samochodowy objazdem w kierunku 

Zawodzia  i do Mysłowic. Kolejna rzecz dotyczy zjazdu z autostrady A-4 w rejonie 

ul. Górnośląskiej  i Damrota. W tym rejonie niedawno wybudowano drogę, która 

została kilka tygodni temu zamknięta, prowadzony jest tam objazd. Radny zapytał 

czy realizowany jest tam cel drogowy, czy też cel budowlany. Czy w związku  

z tym naliczane są opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Radny zapytał także 

kiedy te uciążliwości znikną.  

kamienicy Pana S         . Pytanie dotyczyło możliwości udzielenia pomocy i nie 
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zjazd z autostrady A-4 (dawny zjazd w ul. 

Polną) wykonany zostanie w związku z podjęciem przez inwestora decyzji  

o budowie drugiego biurowca oraz miejsc parkingowych po drugiej stronie ulicy.  

Zostanie tam wybudowany przejazd podziemny pod dawną ul. Polną. Skomunikuje 

on planowany parking z biurowcami. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy ulica 

ta powinna zostać przywrócona do ruchu.  

Radny Adam Warzecha przypomniał, że w dzielnicy Zawodzie prowadzone są 

obecnie prace związane z kanalizacją na odcinku od ul. Granicznej do ul. Braci 

Stawowych. Jest to plac budowy. Na odcinkach skrzyżowań: ul. Granicznej z ul.  

1 Maja, ul. Bogucickiej z ul. 1 Maja, ul. Monte Cassino z ul. 1 Maja, miejsca te 

objęte są częstymi zmianami organizacji ruchu. Są one dość nieczytelne dla 

mieszkańców. Radny zwrócił się więc z prośbą aby inspektor nadzorujący roboty 

spowodował aby wykonawca właściwie oznakował miejsca remontu.  

Prezydent Piotr Uszok  polecił obecnym na sali Naczelnikowi Wydziału Rozwoju 

oraz Dyrektorowi MZUiM wykonanie inspekcji i zastosowania odpowiednich 

znaków informacyjnych w trybie natychmiastowym. 

 

Punkt 8 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. < zapis 

AV> 

W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice, Przewodniczący Rady odczytał przygotowaną przez Przewodniczącą 

tej Rady - Małgorzatę Dudek informację: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

Od września do października odbyły się 3 posiedzenia sesji Młodzieżowej Rady 

Miasta Katowice. 25 września radni brali udział w spotkaniu z okazji Tygodnia 

Kultury Śląska, na którym prezentowali strukturę i pracę rady. 23 października 

radni brali udział w spotkaniu z mieszkańcami organizowanego przez Urząd Miasta 

Katowice w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji. Również 23 

października odbył się Kongres Oświaty, w którym radni brali udział. Spotkanie 

było bardzo owocne i inspirujące. Młodzieżowa Rada Miasta Katowice była 

współorganizatorem debat oksfordzkich. Pierwsza debata odbyła się 29 

października między VIII LO im. Marii Skłodowkiej-Curie, a III LO im. Adama 

Mickiewicza tematem debaty było: "Katowice miasto młodych", kolejna debata 

odbyła się w Urzędzie Miasta Katowice, między sobą debatowali radni z 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Temat 

to: Katowice nie pozwalają innym miastom wyjść z cienia. Kolejna sesja 

Młodzieżowej Rady jest zaplanowana na 2 grudnia. 

Pozdrawiam! 

Małgorzata Dudek” 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582122.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582122.asx
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Punkt 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta w okresie między sesjami.  

Z powodu problemów technicznych, Przewodniczący Rady przedstawił swoją 

informację po pkt. 11 porządku obrad. <zapis AV> 

 

 

Punkt 10  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-289-13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna 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 XLII/980/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w 

rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-286/13. 

 

Pan Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że projekt uchwały sankcjonuje 

istniejące zagospodarowanie omawianych terenów. Wpłynęły wnioski o zmianę 

planu zagospodarowania od trzech osób i podmiotów (AWF i GC Investment). 

Swój sposób  rozstrzygnięcia Prezydent przedstawił w zał. nr 2 do projektu 

uchwały.  

 

Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek  przedstawiła projekt uchwały. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy ewentualna perspektywa przekształcenia 

omawianych terenów w tereny inwestycyjne nie będzie zagrażała Parkowi 

Kościuszki, „a wiec terenowi zielonemu, bardzo istotnemu dla miasta Katowice”.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582184.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582245.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386071370
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632710.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582314.asx
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Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że tereny te są po przeciwnych stronach. Brak bezpośrednich 

powiązań.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „tworzenie bariery w postaci ulicy 

Kościuszki, to nie jest żadna bariera i żadna odległość. Zieleń może ulec degradacji 

i zniszczeniu”.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o korty tenisowe przy ul. Astrów. Mówiono 

m.in. o przeniesieniu tych kortów do Parku Kościuszki. Czy jest taki zamiar? 

 

Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, ze nigdy nie słyszała o takiej propozycji.  

 

Radna Bożena Rojewska przywołała słowa Pana Prezydenta Uszka, który  

„o takiej propozycji mówił”.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że propozycja dotyczyła przeniesienia „nie do 

Parku Kościuszki, tylko na Dolinę Trzech Stawów”. Jest to jednak informacja 

sprzed dość odległego okresu czasu.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że „na pewno Park Kościuszki i na pewno 

była o tym mowa. Odnajdę to w dokumentacji”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że sytuacja jeżeli chodzi  

o zagospodarowanie przestrzenne tego terenu jest kłopotliwa i trudna. Od prawie 

pół wieku Radny jest związany ze sportem i zawsze szedł z nim przez życie. 

Tymczasem wszystko zmierza do tego, żebyśmy stracili w Katowicach najstarsze 

korty w Polsce, jedyne, które uratowały się z zawieruchy wojennej. Korty te 

powstały w 1927r. i były systematycznie degradowane od roku 2000, kiedy przejął 

je prywatny właściciel i „obiecywał, że będzie tam „drugi Wimbledon”,  

a tymczasem obecnie doprowadził je do stanu, w którym się znajdują. Radny 

stwierdził, że jest pełen podziwu dla Komitetu Obrony Kortów, dla 1200 

mieszkańców Katowic, którzy stanęli w obronie tego obiektu sportowego. Jest to 

postawa godna pochwały. Oznacza to, że są w Katowicach ludzie, którym nie jest 

obojętne co się w tym mieście dzieje. Walczą oni ze wszystkich sił o to by obiekt 

sportowy uratować. „Walczą tak jak Ordon o Redutę i prawdopodobnie koniec 

będzie taki jak z Ordonem”. Zderzają się oni „ze ścianą” w postaci agresywnego 

kapitalizmu. To jest inwestor, który ma pieniądze i swoje cele biznesowe. Nie 

ważne jest czy ludzie będą mieli gdzie uprawiać sport i czy będą to tereny 
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rekreacyjne, natomiast istotne jest to, ile się na tym zarobi. Perspektywa, ponieważ 

krzyżują się tu różne interesy, jest dosyć niekorzystna, bo prawdopodobnie za lat 

kilka lub kilkanaście, Katowice stracą nie tylko korty, ale także stadion, a w to 

miejsce powstaną budynki inwestorów-biurowce. Inwestorzy mają prawo do tego 

by robić na swoim terenie co chcą, ale powinni uwzględniać potrzeby 

mieszkańców, tak „jak naszym świętym obowiązkiem jest troszczyć się  

o to by jakość życia mieszkańców Katowic stale się poprawiła, a nie pogarszała”. 

Katowice systematycznie tracą obiekty sportowe. Stajemy przed perspektywa 

kolejnej straty.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że bardzo rzadko mamy okazję do 

docenienie trudu 1200 osób, którzy walczą o utrzymanie tej funkcji, która znajduje 

się tam obecnie. „Wystarczy przekonać do Pana stanowiska pozostałych członków 

Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej”, dzięki temu zagłosować za 

rozwiązaniem zaproponowanym przez Pana Prezydenta i trud 1200 osób zostanie 

doceniony”.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował za wypowiedź Radnego 

Szczerbowskiego.  Uważa jednak, że „nie powinniśmy polemizować ze swoimi 

opiniami, a raczej rozważać pewien problem. Apel o to, aby głosować za 

propozycja Pana Prezydenta trzeba wygłosić nie tylko pod adresem Radnych „PO”, 

ale także Radnego „Sojuszu Lewicy Demokratycznej”, Radnych Klubu „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok” i Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”. Niech ten apel 

będzie apelem powszechnym i wówczas będziemy mieli satysfakcję, że korty 

uchroniliśmy”.  

 

Radny Marek Szczerbowski  stwierdził, że jego nie trzeba przekonywać. 

Przypomniał, że podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego podjęliśmy uchwałę z następującym 

uzasadnieniem: „celem opracowania planu jest przede wszystkim ochrona 

utrwalonych i akceptowanych społecznie form dotychczasowego użytkowania 

terenów, w tym istniejące obiekty sportowe”. Wszyscy, w liczbie 23 radnych na tej 

sesji głosowało „za” przystąpieniem do planu. „Wystarczy czytać i pamiętać jak się 

głosowało i nie trzeba wygłaszać apeli”.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Stowarzyszenie Miłośników Kortów 

Tenisowych im. J. Jędrzejowskiej  pismem z dnia 21.11.2013r. wnioskowało do  

Przewodniczącego Rady Miasta o zabranie głosu na sesji w przedmiotowym 

punkcie porządku obrad. 
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Radna Miasta Katowice, przy 23 głosach „za”,  udzieliła głosu Przedstawicielowi 

kortów Panu Karolowi Zarzeckiemu.  

 

Pan Karol Zarzecki przypomniał, że z kortami tenisowymi im. J. Jędrzejowskiej  

jest związany od 60 lat. Miał przyjemność być trenowany przez Jadwigę 

Jędrzejowską, przeżywać różne okresy wzlotów i upadków tego obiektu. Przez II 

wojną światową właśnie tego wymiaru zawodnicy, jak Pani Jadwiga Jędrzejowska, 

Władysław Skonecki byli uczestnikami tego obiektu. Po wojnie Pani Jadwiga 

Jędrzejowska zadomowiła się w mieście Katowice. Stadion Jej imienia promował 

miasto. W tym okresie odbywały się tutaj Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, na 

które zjeżdżała czołówka najwybitniejszych sportowców z całego świata. „W 

czasie zawieruchy”, korty trochę podupadły, nie z winy uprawiających sport. 

Zwrócono się wówczas do właściciela, tzn. do Huty Baildon, ale okazało się, że nie 

jest on właścicielem. Była to własność gminy. Środowisko sportowe stanęło  

w obronie tego historycznego obiektu. Stowarzyszenie planuje zorganizować 

Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów pod patronatem Pana Prezydenta 

Piotra Uszoka. „Promujemy miasto”, nie tylko lokalnie, ale w skali europejskiej  

i światowej. W bieżącym roku przyjechała do Katowic światowa czołówka tenisa. 

Są to zawodnicy z Kanady, Australii, Włoch, Holandii, Słowacji, Czech, Rosji, 

Niemiec, Węgier i krajowa czołówka. Miasto pomaga przy tych przedsięwzięciach, 

w miarę możliwości finansowo. Pan Zarzecki podziękował Panu Prezydentowi za 

pomoc w tym zakresie. Zaapelował do Rady Miasta, żeby te historyczne korty,  

w tak wielkiej aglomeracji pozostały. Zostały one zbudowane w 1927r. przez 

prywatnych inwestorów. Dodał, że nie jest przeciwnikiem inwestycji  

w Katowicach, szanuje własność prywatną. Prosi jednak aby korty, które promują 

Katowice zostały utrzymane.   

 

Rada Miasta Katowice wyraziła  zgodę , w wyniku głosowania - 24 głosy „za”, na 

zabranie głosu przez Prezesa Zarządu GC Investment Pana Michała Goli  

 

Prezes Zarządu GC Investment Pan Michał Goli przeprosił wszystkich za  

zamieszanie, za to, że wszyscy zaangażowani musieli poświęcić na sprawę swój 

czas, w tym obrońcy kortów. Spółka GC Investment jest spółką publiczną,  

w kwietniu roku 2011 podpisała umowę przedwstępną i wpłaciła zaliczkę na zakup 

terenu przy ul. Astrów. Na pytanie, czy na tym terenie funkcjonuje jakiekolwiek 

stowarzyszenie sportowe, odpowiedź była „nie”. Na pytanie czy jest jakiekolwiek 

ograniczenie w zarządzaniu tym terenem pod inne funkcje, odpowiedź była „nie”. 

Na pytanie czy dla tego terenu obowiązuje Studium uwarunkowań  

i zagospodarowania terenu, odpowiedź była „tak”. Przewidywało ono funkcje, 

takie jak na sąsiednim terenie, tzn.  budowę wysokich budynków, w tym 
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biurowców. Na pytanie do właściciela kortów, czy przewiduje jakiekolwiek 

przeszkody, odpowiedź była „nie”. Nie było wtedy „żadnego stowarzyszenia, 

żadnych „miłośników”, żadnego klubu sportowego”. Był jedynie prywatny 

dzierżawca, który płacił czynsz, choć nie zawsze z tych należności się 

wywiązywał. W związku z tym wypowiedziano mu umowę. W dniu wczorajszym 

na nieruchomości był komornik. Na dzień dzisiejszy ze strony GC Investment nie 

ma żadnej głębokiej woli budowania biurowców, ponieważ nie ma obecnie na nie 

inwestora. Natomiast GC Investment nabyła teren przy ul. Astrów  

z przeświadczeniem, sądząc na podstawie zapisów ze Studium uwarunkowań  

i zagospodarowania terenu, że ten teren będzie służył innemu zagospodarowaniu 

niż zagospodarowanie sportowe. Nie było wówczas żadnych przesłanek ku temu, 

że te upadające korty spowodują zamieszanie. Dzisiejsze głosowanie Rady Miasta 

sprowadza się do tego, czy uznać uwagi Pana Prezydenta, czy też nie. Problem 

tkwi jednak zupełnie gdzie indziej. Miasto Katowice ma zbyt mało terenów 

sportowo- rekreacyjnych. Nikt nie powie, że w tym miejscu, w podwójnie 

przekroczonym stężeniu dwutlenku azotu, młodzież powinna uprawiać sport. Jako 

Prezes Zarządu jest zobowiązany zachować interes akcjonariuszy, pracowników  

i zrobić wszystko żeby ochronić ich zainwestowany kapitał. Pan Prezes zaapelował 

aby wynająć korty od Spółki po kosztach zakupu. „Pomóżcie nam rozwiązać nasz 

problem”. Teren należy do spółki prywatnej, nie widzi ona ekonomicznego 

uzasadnienia prowadzenia tam kortów. Można ten teren wydzierżawić, czy też 

nabyć. „Nasi analitycy nie potrafią wyliczyć takiej przychodowości z tego terenu w 

postaci kortów, która pozwoliłaby na chociaż „0” wynik  

w spółce. Nie mamy żadnego prawa narażać naszych akcjonariuszy”. Prezes 

poprosił o głosowanie „za” odrzuceniem uwag przedstawionych przez Pana 

Prezydenta, co pozwoli na oddalenie sytuacji, która może powstać po 

zatwierdzeniu planu. „Jeżeli Państwo nadal chcecie uprawiać tam tenisa, to 

zastanówcie się Państwo jak to zrobić, żeby bez szkody dla Spółki ten problem 

rozwiązać”.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że jest za utrzymaniem zieleni w tym 

miejscu. Zapytała jaka jest droga nabycia własności przez obecnego właściciela 

tych zabytkowych i historycznych kortów. Była to kiedyś własność miasta, 

przekazana nieodpłatnie Hucie Baildon. Jak te korty trafiły do Spółki. Skoro korty 

są w złym stanie, to nie jest argument, bo można je odbudować. Co do 

zanieczyszczenia powietrza, to też nie jest żaden argument. Korty są ważne dla 

Katowic.  
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Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że zastosowano duże uproszczenia  

w wypowiedzi Pani Radnej. Nie jest obecnie przedmiotem dyskusji rozpatrywanie 

obrotu własnością tego terenu przez ostatnie 50 lat.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to do sprawdzenia w księgach 

wieczystych. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz  polemizował z wypowiedzią Pana Prezesa  

i stwierdził, że „tenisiści nie mogą na tych kortach ćwiczyć, bo jakoby jest tam 

zanieczyszczone powietrze, a mieszkańcy ul. Astrów mogą żyć i oddychać tym 

zatrutym powietrzem”. Brak tu logiki. Oznacza to, że tenisiści są „jakąś elitą, która 

ma mieć sterylne warunki i poruszać się w środowisku innym od tego, w jakim żyją 

setki tysięcy mieszkańców Katowic”.  

 

Radna Daria Kosmala stwierdziła, że z pisma skierowanego do Radnych przez 

Stowarzyszenie Miłośników Kortów Tenisowych im. J. Jędrzejowskiej wynika, iż  

w przyszłym roku przypada 25 Międzynarodowa edycja Turnieju. Radni powinni 

wziąć tę ważna informację pod uwagę. Jak można organizować turniej bez zgody 

właściciela terenu.  

 

Pan Karol Zarzecki wyjaśnił, że organizacja tego Turnieju, jest zgłaszana  

w pierwszej połowie roku. Wówczas jeszcze Towarzystwo Tenisowe było władne 

podjąć taką decyzję. Pan Zarzecki poprosił Pana Prezesa aby uszanować taką 

jubileuszowa imprezę. Na pytanie czy korty są przygotowane, wyjaśnił, że  

własnym sumptem zrobiono wszystko co można było. Pan Zarzecki zaapelował do 

Pana Prezesa aby uszanować 25 edycję tego Turnieju. Co do argumentu  

o zanieczyszczenia środowiska, stwierdził, że analogicznie należałoby także 

„zlikwidować Park Kościuszki, do którego chodzi na spacery i wypoczynek spora 

liczba mieszkańców. Kupując obiekt, inwestor wiedział, że nie była to działka 

budowlana, ani pastwisko, tylko że znajdują się tam korty.  

 

Radna Daria Kosmala zapytała czy stan techniczny kortów pozwala na 

organizację turnieju.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy zapewne nie, ale odbywa 

się on w drugiej połowie roku i można poczynić stosowne prace. Pytanie to wydaje 

się nie mieć znaczenia.   

 

Radna Daria Kosmala zapytała kto za ten remont miałby zapłacić.  
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Prezes Zarządu GC Investment Pan Michał Goli przypomniał, że Spółka nie 

kupiła kortów, tylko teren inwestycyjny. Popełniono przy tym pewne błędy 

proceduralne, co Pan Prezes przyznał. Nie zdawano sobie sprawy, że będzie taki 

opór społeczny i chęć zachowania tego obiektu. Jeżeli obecnie zostanie uchwalony 

plan z obowiązkiem zachowania na tym terenie funkcji sportowej, to korty znajdą 

się w innym podmiocie i zastaną natychmiast wyburzone, zgodnie z prawem. 

Spółka GC Investment wstrzymała na razie prace wyburzeniowe, które miały się 

rozpocząć w miniony poniedziałek. Jeżeli nadal będzie można negocjować plan 

zagospodarowania, czyli uwagi Prezydenta zostaną odrzucone, to inwestor będzie 

mógł szukać rozwiązań przyszłościowych np. zbudowania parku sportu  

w Katowicach, przeniesienia kortów i stadionu AWF ( po uzgodnieniach  

z właścicielem) w inne miejsce, wówczas przez najbliższych kilka lat, do momentu 

przeniesienia w inne miejsce, korty będą mogły być użytkowane. Korty są obecnie 

w takim stanie jak trzy lata temu.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że przeglądając dyskusję na sesjach 

związaną z tematem kortów, natknął  się na  taki dokument: „Utrata historycznego, 

najstarszego na Śląsku obiektu byłaby ciosem nie tylko dla tenisa, ale  

katowickiego sportu. Jedynym rozwiązaniem jest błyskawiczne opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego chroniącego korty przed likwidacją. W imieniu 

mieszkańców Katowic, miłośników tenisa i sportu apelujemy do Pana Prezydenta  

o jak najszybsze podjęcie decyzji  o opracowanie planów przeznaczenia terenów na 

sport i rekreację. W Katowicach mamy obecnie znacznie mniej kortów tenisowych 

niż przed wojną. Ratunek dla Kortów Tenisowych im. J. Jędrzejowskiej uważamy 

za społeczny obowiązek. Podpisano Arkadiusz Godlewski i Andrzej Zydorowicz”. 

Była to interpelacja, która stała się podstawą do przystąpienia do zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego. Mamy prawo do zmiany decyzji i w głosowaniu 

damy wyraz temu, czy chcemy podtrzymać to, co stało u podstaw przystąpienia do 

planu zagospodarowania przestrzennego, czy nie. Jeżeli Rada Miasta będzie „za” 

propozycjami złożonym przez Pana Prezydenta, będzie „za” utrzymaniem kortów, 

jeżeli będzie „przeciw”, to będzie „przeciwko” utrzymaniu kortów. Każdy ma 

prawo podejmować decyzję w oparciu o swój społeczny obowiązek.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w związku z załącznikiem nr 2 do projektu 

uchwały, Rada Miasta winna przegłosować nie uwzględnione przez stronę 

prezydencką uwagi. 

Przypomniał, że w trakcie Komisji Rozwoju Miasta  projekt uchwały nie uzyskał 

pozytywnej opinii. Komisja głosowała natomiast sposób rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu. W części uwag komisja nie podzieliła stanowiska 

Pana Prezydenta co do sposobu ich rozpatrzenia.  
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Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła poszczególne nieuwzględnione uwagi. Po przedstawieniu 

danej uwagi i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło jego głosowanie. Głosowanie 

„za” stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez Pana 

Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag.   

Uwaga nr 2.1  

Wyniki głosowania: 6 głosów „za”, 9 głosów sprzeciwu i 10 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Rada Miasta Katowice nie podzieliła stanowiska Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 2.2 

Wyniki głosowania: 8 głosów „za”, 9 głosów sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Rada Miasta Katowice nie podzieliła stanowiska Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 2.3 

Wyniki głosowania: 5 głosów „za”, 10 głosów sprzeciwu i 10 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Rada Miasta Katowice nie podzieliła stanowiska Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga 3.1 

Wyniki głosowania: 4 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 20 głosów „wstrzymujących 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 3.2 

Wyniki głosowania: 4 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 19 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 3.3 

Wyniki głosowania: 5 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 19 głosów „wstrzymujących 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632759.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632803.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632846.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632889.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632929.pdf


 

 

 17 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.1 

Wyniki głosowania: 20 głosów „za”, 0 głosów sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.2. 

Wyniki głosowania: 20 głosów „za”, 0 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.3 

Wyniki głosowania: 21 głosów „za”, 0 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.4 

Wyniki głosowania: 21 głosów „za”, 0 głosów sprzeciwu i 3 głosy „wstrzymujące 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.5 

Wyniki głosowania: 20 głosów „za”, 0 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące 

się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 4.7 

Wyniki głosowania: 22 głosy „za”, 1 głos sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta. 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 19.1. ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Jeżeli rada gminy 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385632977.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633017.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633052.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633088.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633155.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633213.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633260.pdf
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stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia 

projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do 

projektu planu- czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie 

niezbędnym do dokonania tych zmian.  

2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu 

objęta zmianą”. Prowadzący obrady stwierdził, że w związku z wynikami 

głosowania nad poszczególnymi uwagami, procedurę należy ponowić. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że w takiej sytuacji procedowanie należy 

rozpocząć od początku. Zauważył, że dwa wnioski były prawie takie same, tzn. 

AWF i Pana Prezesa Goli, tymczasem głosowania niektórych Radnych było 

zupełnie rozbieżne.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że ma podobne wrażenie. Wniosek AWF 

był bardzo podobny do wniosku Pana Prezesa i w jednym przypadku głosowaliśmy 

„za” odrzuceniem, a w drugim „przeciwko”. Jak to teraz będzie rozpatrywane.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że sprawa zostanie dokładnie  przeanalizowana 

i przedstawiona na jednej z kolejnych sesji. Chodzi oczywiście nie o nowy projekt 

uchwały, tylko o dalszą procedurę postępowania w sprawie.   

 

O godz. 12.55. ogłoszono przerwę w obradach. 

O godz. 13.10 wznowiono obrady.  

 

Przewodniczący Rady powrócił do pkt. 9 porządku obrad Informacja 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady Miasta  

w okresie między sesjami. < zapis AV> 

W okresie od 30 października 2013r. do 27 listopada 2013r. odbyło się 9 

planowanych posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 30 października do 27 listopada 2013r.: 

6 listopada – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w debacie społecznej pn. „Razem Bezpieczniej”, zorganizowanej 

przez Komendę Miejskiej Policji w Katowicach w Szopienicach 

11 listopada – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości  

11 listopada – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Rafałowi 

Grzondzielowi 

19 listopada – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w XXI posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582407.asx
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20 listopada – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w posiedzeniu Rady Jednostki pomocniczej nr 21 

Kostuchna 

22 listopada – Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta Katowice wziął 

udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w MDK 

„Koszutka” 

23 listopada – Pani Helena Hrapkiewicz Przewodnicząca Komisji Polityki 

Społecznej uczestniczyła w konferencji, zorganizowanej przez NZOZ EuroMedic 

Kliniki Specjalistyczne oraz Fundację HOPE 

26 listopada – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w uroczystej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 

Zarzecze 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ul. Owsianej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-283-13. 

Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 8 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLII/981/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 13 Bogucice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-268/13. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/982/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582485.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386071457
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633298.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582545.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386071560
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633342.pdf
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Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji  o 

stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice  za rok szkolny 

2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-265/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna  Siejna  przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisja  Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/983/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis . <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-266/13. 

Do projektu uchwały wpłynęło pismo Pana Prezydenta Piotra Uszoka  

z 20.11.2013r. inf., że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie 

wniósł żadnych zastrzeżeń do zapisów ww. projektów uchwał.  

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały  projekt  

uchwały  pozytywnie.  

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radny Michał Jędrzejek poprosił aby na piśmie udzielić informacji na temat 

ilości złożonych wniosków w ramach funkcjonowania uchwały dot. zwolnień od 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz tych, które 

załatwiono pozytywnie.  

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna  zobowiązała  się  udzielić  odpowiedzi na 

piśmie.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/984/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582605.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150140
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633416.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582670.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582670.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150215
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633456.pdf
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wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic,  

w których dokonano remontu elewacji. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-267/13. 

Do projektu uchwały wpłynęło pismo Pana Prezydenta Piotra Uszoka  

z 20.11.2013r. inf., że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie 

wniósł żadnych zastrzeżeń do zapisów ww. projektów uchwał.  

Komisje Budżetu Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Pani 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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/985/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-

2020. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-224/13.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały. 

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Radna Stanisława Wermińska zauważyła, że zgodne z oczekiwaniami 

mieszkańców zaproponowano rozwiązanie polegające na możliwości tworzenia 

tzw. “klatkowych” wspólnot mieszkaniowych, bez konieczności wyrażania na to 

zgody przez pozostałych mieszkańców w klatkach sąsiednich tego samego 

budynku. 

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/986/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582728.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150295
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633495.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582794.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150404
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633533.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582847.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-233/13. Do projektu 

uchwały wpłynęła także autopoprawka.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

wraz z autopoprawką. 

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/987/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie w sprawie nadania 

nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Relaksowa”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS- 270/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach “za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLII/988/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-

13”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-271/13.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/989/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150521
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633579.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582913.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150598
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633616.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386582979.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150671
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633738.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata  

2012-13”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-272/13.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/990/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia >>Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My! Na lata 2012-13<<. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-273/13.  

Wiceprezydent Miasta Pan Krzysztof Marek przedstawił projekt uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/991/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i 

deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz 

możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych  

z pomocą środków komunikacji elektronicznej.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-274/13.   

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/992/13/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583044.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150747
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633715.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583107.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150826
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633783.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583165.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150906
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-276/13.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan dodał, że 

projekt uchwały uwzględnia koszty inflacji.  

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/993/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-282/13.  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Pan Bogumił Sobula 
przedstawił projekt uchwały.   

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/994/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-284/13.  

Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały. 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633824.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583226.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386150985
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633889.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583281.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151066
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385633970.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583346.asx
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Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/995/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie 

przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-285/13.  

Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały. 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/996/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 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-287/13.  

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

BRM po posiedzeniu Komisji. 

Wiceprezydent  Krzysztof  Marek przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/997/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie realizacji przez Miasto 

Katowice w partnerstwie z Miastem Gliwice projektu pn.: „Wdrożenie 

standardów świadczenia e-usług publicznych oraz elektronizacji wymiany 

korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim  

w Gliwicach”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-288/13. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151146
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634008.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583396.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151253
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634051.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583451.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151336
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634106.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583503.asx
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Żadna Komisja Rady nie opiniowała projektu  uchwały. 

Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej Noras przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy jest to tylko wymiana korespondencji 

między urzędami, czy także e usługi w stosunku do mieszkańców.  

Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej Noras wyjaśnił, że projekt jest 

projektem “miękkim”, polegającym na zwiększeniu świadomości obywateli  

w zakresie możliwości wykorzystania e-usług świadczonych przez samorządy, jak  

i przez pracowników Urzędu Miasta Katowice i Gliwice. Przewidziane są także  

warsztaty w tym zakresie. Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości 

elektronicznej wpływającej do urzędu zarówno ze strony mieszkańców, jak  

i w ramach urzędów.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/998/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Odrodzenia Państwa 

Polskiego”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-290/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/999/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Usług Specjalistycznych „PROREM” Sp. z o.o. z tytułu 

zaległości za lokal użytkowy przy ul. Staromiejskiej 4 w Katowicach. <zapis 

AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151424
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634179.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583563.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151506
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634230.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583612.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583612.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-291/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała 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 XLII/1000/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 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-292/13. 

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1001/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-293/13. 

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1002/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych  i 16 lokali użytkowych – garaży 

ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w 

użytkowanie wieczyste gruntu. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151935
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634291.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583682.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386151643
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634348.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583735.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386153137
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634393.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583799.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-294/13. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek przedstawił 

projekt uchwały.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała 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 XLII/1003/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  przyznania  

pierwszeństwa w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców 

wraz ze sprzedażą gruntu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-295/13. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek przedstawił 

projekt uchwały.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1004/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 3 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków 

użytkowych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą gruntu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-296/13. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek przedstawił 

projekt uchwały.  

Komisja  Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1005/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie realizacji w latach 

2014-15 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386162299
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634445.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583859.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386161783
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634488.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583915.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386161874
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634550.pdf
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„Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-297/13. 

Żadna Komisja  Rady nie opiniowała projekt uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po planowanych posiedzeniach komisji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Marek przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1006/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zawarcia porozumienia komunalnego.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-299/13. 

Żadna Komisja  Rady nie opiniowała projekt uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po planowanych posiedzeniach komisji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLII/1007/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie  skarg i wniosków.  

Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A B na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-275/13 wraz  

z autopoprawką. 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzanie Pan Bogumił Sobula 
przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Komisja Polityki Społecznej  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Skarżący - Pan A B zwrócił się pismem do Przewodniczącego Rady z prośbą  

o zabranie głosu na sesji Rady.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386583974.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386152389
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1386759846.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386584029.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386152506
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634644.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386584086.asx
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Rada Miasta jednogłośnie udzieliła Panu głosu.  

Pan A B stwierdził, że „ludzie wykluczeni” mają trudności  

z uzyskaniem pomocy w katowickim MOPS-ie. W przypadku Skarżącego Pani 

Dyrektor MOPS w dniu 16 kwietnia br. stwierdziła, że Pan „nie otrzyma żadnej 

pomocy i ten cel realizuje”. Dotychczas otrzymywał 295 zł na leki i 150 zł na 

żywność, przy dochodach 318 zł. Obecnie nie otrzymuje nic. Przydzielono mu 

pomoc w dziennym domu pomocy społecznej, ale znajduje się on 2 km od miejsca 

zamieszkania. Poprosił o zakup biletu autobusowego za 55 zł, ale odmówiono. 

Dopiero interwencja Wojewody spowodowała, że znalazły się środki na dogrzanie 

mieszkania. Prosił o środki na buty zimowe i bieliznę, ale powiedziano mu „co 

mnie to obchodzi”. Skarżący poprosił o uwzględnienie sytuacji, w której w dniu 

dzisiejszym dowiedział się, że Jego stan zdrowia jest zły.  

 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 10 głosach “za”, 1 głosie sprzeciwu i 8 

głosach “wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XLII/1008/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W trakcie XLI sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

1.1. terminów zakończenia najważniejszych zadań inwestycyjnych w śródmieściu. 

Odpowiedź pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 05.11.2013r. 

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

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 13.11.2013r. 

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

Panek i Radnego Mariusza Skiby w sprawie zwiększenia etatów dla osób 

zatrudnionych jako pomoc nauczyciela w klasach z dziećmi autystycznymi. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 20.11.2013r. 

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

Gracza. 

Odpowiedź pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 06.11.2013r. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1386152890
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/11/28/1385634687.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386584135.asx
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4/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie poprawy warunków życia 

mieszkańców ul. Tyskiej poprzez zmniejszenie na niej natężenia ruchu 

samochodowego, kompleksowy remont ulicy oraz usunięcie anteny 

telekomunikacji komórkowej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

12.11.2013r. 

5/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

5.1. doświetlenia ścieżki pieszej wzdłuż budynków przy ul. Bałtyckiej 50. 

5.2. naprawy i modernizacji drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. 

Grotgera. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 18.11.2013r. 

6/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

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

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 18.11.2013r. 

6.2. uregulowania parkowania przy Al. Korfantego 8. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 13.11.2013r. 

7/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 

7.1. zmiany organizacji Biura Obsługi Mieszkańców. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 15.11.2013r. 

7.2. wysokości zabezpieczonych środków na transport rowerowy w Katowicach na 

rok 2014. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.11.2013r. 

8/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

8.1. zmiany lokalizacji pojemników na odpady. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

14.11.2013r., 

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

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 13.11.2013r. 

8.3. ścieżek rowerowych. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

19.11.2013r. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje następujących Radnych: 

1/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wyburzenia budynku KZGM przy 

ul. Tysiąclecia 55, położonego pomiędzy Rondem Karola Stryji a Rondem 

Sybiraków. 
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 20.11.2013r.          

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1.  podjęcia decyzji o wybudowaniu oświetlenia i chodników na ul. Gallusa w 

Katowicach. 

2.2. podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontu placu zabaw rejon ul. Janasa, 

Gminna, Ondraszka w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

15.11.2013r. 

2.3. wyegzekwowania od wykonawcy robót wymiany uszkodzonych płyt 

granitowych na ul. Mariackiej w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 08.11.2013r. 

2.4. remontu ul. Przodowników w Katowicach. 

3/ Radny Mariusz Skiba w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy 

Wilczewskiego. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wyegzekwowania od wykonawcy 

robót wymiany uszkodzonych płyt granitowych na ul. Mielęckiego w Katowicach. 

5/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie zainstalowania lustra drogowego na 

skrzyżowaniu ulic Jankego i Wilczewskiego. 

6/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

6.1. otwarcia lodowiska sezonowego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

26.11.2013r.  

6.2. dojścia mieszkańców ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne do 

przystanku tramwajowego i autobusowego w dzielnicy Zawodzie przy Ośrodku 

Sportowym Słowian. 

6.3. inicjatywy Stowarzyszenia SPES. 

7/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. 

Kamieńskiej. 

8/ Radnego Tomasza Maśnicy, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego 

Witolda Witkowicza w sprawie nadania im. gen. Mariusza Zaruskiego skwerowi 

przy ul. Zarańskiego z jednoczesnym utworzeniem leśnego parku edukacyjnego 

będącego w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy 

9/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

9.1. przeanalizowania możliwości obniżenia stawki czynszowej za lokal użytkowy 

położony przy ulicy 3-go Maja 10. 

9.2. uporządkowania terenu na dolinie Trzech Stawów. 

10/ Radnej Marii Sokół i Radnego Jerzego Forajtera w sprawie boiska 

trawiastego przy Gimnazjum Nr 15 w Katowicach – Giszowcu. 
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11/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie powołania w mieście Katowice 

gminnej Rady Seniorów. 

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera z 

dnia 13.11.2013r., 

12/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania remontu nawierzchni 

asfaltowej drogi wewnętrznej Parku Murckowskiego. 

13/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. zorganizowania dowozu posiłków w szkole Podstawowej Nr 5 w Katowicach 

dla uczniów klasy sportowej w XVI Liceum ogólnokształcącym. 

13.2. ponownego rozpatrzenia interwencji mieszkanki Katowic na nieprawidłowe 

warunki mieszkaniowe. 

13.3. skierowania do pracy dla mieszkańca Katowic. 

14/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania remontu oświetlenia 

ul. Wolności. 

15/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie o podjęcie działań mających na 

celu powstrzymanie planowanej budowy stacji benzynowej przy ul. Ułańskiej, 

pomiędzy restauracją „Mc Donald's Polska” Spółka z o.o. a blokiem przy ul. B. 

Chrobrego 31. 

16/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

16.1. kamienic przy ul. Andrzeja, PCK, Stalmacha. 

16.2. miejsc parkingowych przy ul. Korfantego. 

17/ Radnej Krystyny Panek w sprawie rozwiązania problemu kolejki osób 

oczekujących na przyznanie mieszkania socjalnego w północnych dzielnicach 

Katowic. 

18/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

18.1. remontu budynku przy ul. 3-Maja 36 w Katowicach. 

18.2. poszerzenia parkingu przed Przychodnią na ul. Załęskiej w Katowicach. 

18.3. budowy stacji benzynowej rejon ul. Chorzowska i Ułańska w Katowicach. 

18.4. zapewnienia mieszkańcom naszego miasta godziwych warunków do życia 

18.5. dofinansowania dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Oświatowego dla dzieci 

niepełnosprawnych w Katowicach. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 

Dudy-Gracza a Bankową.  

2/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnego Tomasza Maśnicy i Radnej 

Magdaleny Wieczorek w sprawie programu wypożyczalni podręczników 

szkolnych. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

3.1. pomocy dla zespołu mażoretek AKCENT, działającego przy Miejskim Domu 

Kultury Ligota i promującego miasto Katowice w Polsce i zagranicą.  



 

 

 34 

3.2. w sprawie zmiany przebiegu jednej linii autobusowej na trasie ze Starych 

Panewnik do Ligoty. 

4/ Radnego Stanisława Włocha w sprawie braku infrastruktury rowerowej. 

5/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie braku miejsc parkingowych przy ul. 

Korfantego.  

 

Punkt 39 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że I sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 

Janów – Nikiszowiec odbyła się w dniu 22 listopada br. w dniu 22 listopada b.r. 

Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Anna Jadwisczok, a Przewodniczącą 

Zarządu Pani Aleksandra Stęclik.  

Prowadzący obrady podziękował „dobremu duchowi” tego przedsięwzięcia Pani 

Radnej Elżbiecie Zacher.  

 

Punkt 40 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.25  zamknął  obrady XLII  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

 

Beata Musiał  

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

 
 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386584194.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/9/1386584259.asx

