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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLIII sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  18 grudnia  2013r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.30 

Numery podjętych uchwał: XLIII/1009/13 – XLIII/1039/13 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Stanisława Wermińska  i  Radna Magdalena Wieczorek 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad XLIII  sesji Rady Miasta Katowice 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XLII 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-279/13). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2014 rok (DS-278/13). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań 

społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok” (DS-281/13) i (DS-307/13).  

13. Informacja o działalności Rad  Jednostek Pomocniczych  miasta Katowice  

w  kadencji 2010-2014 (DS-306/13). 

      13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad  

             Jednostek  Pomocniczych: nr 6 Ligota – Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa,  

              nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze i nr 21  

             Kostuchna (DS-309/13). 

13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady  

        Jednostki  Pomocniczej nr 13 Bogucice (DS-316/13).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących 

dochody budżetu miasta Katowice instrumentem płatniczym,  w tym 

instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny (DS-300/13).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki  

i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” (DS-301/13).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Sportu Miasta Katowice do roku 2022” (DS-303/13).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi oraz ulicy 

położonym na terenie miasta Katowice nazw: „Rondo profesora Jana 

Obrąpalskiego” oraz „Pijarska” (DS-305/13).  

17a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy powołania  
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         Rady  Seniorów Miasta Katowice (DS-308/13).  

17b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  

        komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2014 (DS-310/13).  

17c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania i  

        wysokości stawek  procentowych bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości  

        stanowiących własność  Miasta Katowice na rzecz spółdzielni   

        mieszkaniowych (DS-311/13). 

17d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  

        Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia  

        prawa uchwałą  Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody  

        ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  

        opłaty (DS-313/13).  

17e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  

        Spółdzielni   Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia  

        naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu  

        i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od  

        właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( DS- 

       314/13).  

17f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  

        Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia  

        prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania  

        czystości i porządku na   terenie Miasta Katowice (DS-315/13).  

17g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu   

        zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu  

        górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki-  

        Staszic”, obejmującego  teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i  

        Adama w Katowicach (DS-317/13).  

17h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

         zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic   

         Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część zachodnia  

          (DS-318/13).  

17i/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w  

        nabyciu  budynków użytkowych na rzecz ich dzierżawcy wraz ze sprzedażą  

        gruntu (DS-319/13).  

17j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

       miasta Katowice na 2013 rok (DS-320/13).  

17k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

       Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 (DS-321/13). 

17l/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

       zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (DS-322/13).  
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17ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta  

       Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (DS-323/13).  

17m/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok (DS-324/13). 

17n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego  

        Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi TEB Edukacja Sp. z o.o. z  

        siedzibą w Poznaniu (DS-325/13).  

17o/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na  

        terenie miasta Katowice nazwy „Skwer nad Ślepiotką” (DS-326/13).  

17p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podpisania „Memorandum  

        Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta Katowice dotyczące wspólnego  

        interesu poprawy  czystości powietrza na polsko-czeskim pograniczu” (DS- 

        327/13).  

17r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych  

        wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku  

       budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego  

       wydatku  ujętego w tym wykazie (DS-328/13).  

     17s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn.:  

       „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota  

       i Osiedle Morawy w Katowicach” (DS-331/13).  

17t/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia teksty jednolitego  

        uchwały   w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia  

        nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż  

        trzy lata lub na czas nieoznaczony  (DS-332/13).  

18. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana A A na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice 

oraz pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach ( DS-302/13).  

- skargi Pana K B  na niewłaściwe i przewlekłe działanie Prezydenta Miasta 

Katowice oraz Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach (DS-304/13).  

19. Interpelacje radnych. 

20. Komunikaty i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji.                                        

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 
Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLIII  sesji Rady 

Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089306.asx
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Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Pana Prezydenta,  

Wiceprezydentów,  Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli 

mediów.  

Powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic 

przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Prowadzący obrady powitał także przedstawicieli Biur Poselskich Posłów na 

Sejm RP oraz Biur Senatorskich Senatorów RP. 

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

Pan Paweł Cebula –Komendant Hufca ZHP w Katowicach życzył wszystkim 

Wesołych Świąt. Harcerze odśpiewali kolędy. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujące Panie Radne: 

1/  Stanisławę Wermińską 

2/  Magdalenę Wieczorek 

W wyniku głosowania,  przy  20  głosach „za” na sekretarzy sesji zostały wybrane 

zaproponowane wcześniej Radne:  Stanisława Wermińska i Magdalena Wieczorek. 

( 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  Piotra Pietrasza. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 23 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół  

z  XLII  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 XLII  sesji Rady Miasta Katowice z dnia  

27 listopada 2013r. 

Protokół z XLII sesji został przyjęty większością głosów, przy 24 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089388.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454208.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089449.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454456.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089517.asx
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 
 

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

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

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

obrad polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 17r/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu planowanych  wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji 

każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-328/13).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 17s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy 

Stara Ligota i Osiedle   Morawy w Katowicach” (DS-331/13).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 17t/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia 

teksty jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 

lub na czas nieoznaczony (DS-332/13).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 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   26 listopada do 16 grudnia  2013 r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała  o tegorocznego Sylwestra. Na jakim  etapie są 

przygotowania, jaki jest program i jakie środki finansowe zostaną na tę imprezę 

wydatkowane.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454552.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089590.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454716.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454840.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/12/19/1387454969.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089665.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389089725.asx
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Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok wyjaśnił, że organizatorem jest 

TVP Oddział Katowice. Szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o dwie sprawy: 

1/ jaki jest przewidywany termin zakończenia rozbiórki kamienicy przy ul. Matejki 

i kiedy uda się tam przywrócić ruch samochodowy, 

2/ kiedy nastąpi zakończenie remontu torowiska przy pl. Wolności. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w sprawie kamienicy znajdującej się przy ul. 

Matejki, to prace wyburzeniowe mają zostać rozpoczęte w przyszłym tygodniu. 

Wynika to z uwarunkowań prawnych oraz stanu technicznego budynku. Nie można 

rozbiórki dzielić na dwa etapy. Stanowiłoby to bowiem zagrożenie dla 

mieszkańców.  

Remont torowiska  przy pl. Wolności zakończy się do końca stycznia 2014r.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o widok na Galerię Katowicką. Jadąc  

z południowych dzielnic ulicą Mikołowską rzuca się w oczy bardzo „dziwny widok 

konstrukcji znajdujących się na dachu galerii”. Jest to wizytówka miasta, może 

można „coś z tym zrobić”.  

Kolejna sprawa to ulica Chorzowska, przy której znajduje się zabytkowy Kościół 

Jana i Pawła w dzielnicy Dąb. Niebawem nie będzie go widać, z powodu 

budowanego niedaleko biurowca. Radna zapytała czy przy zatwierdzaniu planów 

nie można było przesunąć tego biurowca, tak by nie przesłaniał zabytku.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w sprawie dachu Galerii Katowickiej, to 

ewentualne prace leżą w gestii inwestora. Kolejna sprawa to biurowce budowane 

przez SKANSKA. Prace przebiegają zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta 

planem zagospodarowania przestrzennego. W sprawie Kościoła, Prezydent 

zauważył, że jeszcze kilka lat temu był on otoczony „rozsypującymi się ruderami”. 

Z estakady, znajdującej się w pobliżu, rozpościera się widok tego Kościoła. 

Podobne mieszanie się stylów architektonicznych można zauważyć np. w Kolonii, 

czy Wiedniu. Miasto musi się rozwijać.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie jest oczywiście przeciwna 

inwestycjom, jednak uważa, że biurowiec mógł zostać przesunięty o kilka metrów.  

 

Pani Ewa Kołodziej – Poseł na Sejm RP przypomniała, że w dniu 19 listopada 

2013r. skierowała na ręce Pana Prezydenta pismo w sprawie dowozu dzieci do 

rejonowego Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie. Dzieci z Podlesia i Zarzecza także 

uczęszczają do tego Gimnazjum. Przez ostatnie 10 lat rodzice korzystali  

z refundacji kosztów dowozu ich dzieci do szkoły. Sytuacja zmieniła się w roku 

szkolnym 2013/2014, kiedy gmina Katowice odmówiła refundacji tych kosztów. 

Jest to poważny problem ekonomiczny dla mieszkańców Podlesia. Pani Poseł 
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zapytała co wydarzyło się na przestrzeni tego roku, że „nagle gmina wycofała się 

ze zobowiązań, które podjęła w 2002r.”, czyli od czasu kiedy autobus dowoził 

dzieci do szkoły. Liczba dzieci z Podlesia i Zarzecza to zaledwie 18 osób, wiec nie 

jest to też duża kwota refundacji. Pani Poseł zwróciła się z prośbą o utrzymanie 

tego dofinansowania.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że „będzie dokładnie postępował według zasad 

ustalonych w ustawach uchwalonych przez Sejm RP, w tym również przez Panią 

Poseł”.  

 

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

AV> 

 

Małgorzata Dudek – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

poinformowała, że 2 grudnia br. odbyła się ostatnia sesja MRMK. Obecni na niej 

byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta: Gliwice, Pilchowice i Mysłowice. 

Wymieniono doświadczenia w pracach Rady. 6 grudnia 2013r. w Rondzie Sztuki 

odbyła się uroczysta  gala podsumowująca projekt „Śląska Akademia Demokracji”. 

Przewodnicząca MRMK złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne.  

 

Punkt 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

W okresie od 27 listopada do 18 grudnia 2013r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 27 listopada do 18 grudnia 2013r.: 

28-29 listopada – Przewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczył w 

obchodach z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach 

6 grudnia – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w uroczystej Gali podsumowującej projekt „Śląska Akademia 

Demokracji” 

7 grudnia – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w dorocznym koncercie „Dzieci Dzieciom” z okazji Dnia Świętego 

Mikołaja 

11 grudnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Spotkaniu Wigilijnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej 

12 grudnia – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w konferencji podsumowującej Kampanię Społeczną na Rzecz 

Ochrony Dziecka Krzywdzonego „Dzieci Mają Głos – Usłysz Go” 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090107.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090107.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090249.asx
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12 grudnia – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Kompani Węglowej S.A. 

w związku z opracowanym projektem Programu Restrukturyzacji Kompanii 

Węglowej S.A. na lata 2014-2020 

14 grudnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w Obchodach Dnia Górnika w KWK „Murcki-Staszic” 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-279-13 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkty 10-12 porządku obrad będą 

rozpatrywane łącznie, gdyż wiążą  się ściśle z uchwaleniem budżetu miasta na 

2014r.   

Do Rady Miasta wpłynęły trzy uchwały RIO w Katowicach: 

1/ nr 4100/III/218/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.  

2/ nr 4100/III/219/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.  

3/ nr 4100/III/220/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.  

/ Uchwały RIO- zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił założenia do WPF, Budżetu Miasta Katowice 

na rok 2014 oraz Programu zadań społecznych miasta Katowice na rok 2014.  

/ Informacja Prezydenta – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Komisje branżowe Rady Miasta  zaopiniowały projekt  uchwały pozytywnie.  

 

Pan Radny Marek Szczerbowski – Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta 

przedstawił opinię Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2014r.   

/ Opinia Komisji Budżetu Miasta – zał. nr 4 do protokołu/ 
 

Pan Radny Piotr Pietrasz - Przewodniczący Klubu Radnych „Prawa  

i Sprawiedliwości” przedstawił opinię w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 

rok 2014. Radny zwrócił uwagę na fakt, że przebudowa Rynku ma się zakończyć  

w sierpniu 2014r. Rok ten będzie zdeterminowany przez duże inwestycje 

stanowiące kluczowe inwestycje w budżecie, na które ogólnie rzecz biorąc miasto 

chce przeznaczyć 600 mln zł. Deficyt zostanie pokryty m.in. 

z zaciągniętych kredytów. Zaplanowanych zostało wiele inwestycji drogowych,  

w tym m.in. połączenie ul. Radockiego z ulicą Braci Wiechułów. Jest to próba 

rozwiązania problemów komunikacyjnych i połączenia dzielnic południowych ze 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090415.asx
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Śródmieściem. Nie zapomniano też o kwestiach społecznych. Realizowane będą 

remonty w budynkach szkół i przedszkoli. Stadion przy ul. Asnyka, czyli dawny 

„Kolejarz” przekształcony zostanie w obiekty sportowe.  

Reasumując Klub „PiS” będzie głosował „za” budżetem  miasta na 2014r. 

 

Pan Radny Adam Warzecha przedstawił opinię do budżetu miasta na 2014r.  

Stwierdził, że „nasza ocena budżetu miasta na rok 2014 jest ambiwalentna.  

Z jednej strony widzimy konieczność dokończenia prac rozpoczętych, 

planowanych i zapowiadanych jeszcze w poprzedniej kadencji – wszystkim nam 

zależy, aby centrum Katowic stało się wreszcie prawdziwą wizytówką aglomeracji 

i województwa. Z drugiej strony natomiast razi dysproporcja pomiędzy nakładami 

przewidzianymi w śródmieściu, a wydatkami w innych dzielnicach, a także innymi 

sferami życia. Prawie 90 % wydatków inwestycyjnych skoncentrowano w trzech 

dzielnicach śródmiejskich, a zaledwie 10% w pozostałych 19.  

Wśród innych ważnych, zgłaszanych nie tylko przez nas, zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu budżetu na rok wymienić należy przede wszystkim: 

1. brak pieniędzy na rozwój transportu publicznego tj. na strategię transportu 

publicznego, projekty nowych linii tramwajowych, m.in. na opracowanie 

studium wykonalności projektu rozbudowy linii tramwajowej na południe 

miasta, a także na zakup taboru- także w postaci zabezpieczenia środków na 

wkład własny do projektów realizowanych w nowych programach 

operacyjnych, które powinny zostać uruchomione w połowie roku. Biorąc 

pod uwagę potrzeby mieszkańców, stosunkowo niewielką kwotę 

przeznaczono też na budowę ścieżek rowerowych. Działania te, biorąc pod 

uwagę zaplanowane w budżecie środki na przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe na południu Katowic, uważamy za kluczowe. 

2. brak pieniędzy na budownictwo komunalne, a także brak pieniędzy na 

rozwiązanie coraz bardziej palącego problemu dotyczącego eksmitowanych 

lokatorów nieruchomości prywatnych i spółdzielczych. 

3. niewystarczające środki na likwidację dotkliwego dla mieszkańców 

problemu niskiej emisji. Nie skorzystaliśmy niestety z szansy, jaką dawał 

program NFOŚiGW. Do tej pory nie poznaliśmy też jakiejkolwiek 

propozycji dużego projektu, który mógłby być realizowany ze środków 

pochodzących z nowej perspektywy finansowej. W budżecie nie widać też 

kwot, na jakikolwiek wkład własny do tych projektów.  

4. brak pieniędzy na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przy 

jednoczesnym ograniczeniu środków na modernizację z 29 mln zł w 2013 do 

12 mln zł w 2014. Uważamy, że bez uwzględnienia tych kwot nie uda się 

zrealizować strategii sportu ( przedłożonej radzie również na dzisiejszej 

sesji). Dotyczy to m.in. basenów i kortów tenisowych. Z jednej strony, 
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przykłady sąsiednich miast pokazują, jak wielkie obciążenie dla budżetu w 

obecnych realiach gospodarczych stanowi utrzymywanie drogich, 

kosztochłonnych, choć efektownych parków wodnych. Z drugiej natomiast 

widzimy, że funkcjonalne, niewielkie baseny świetnie służą mieszkańcom, 

nie drenując niepotrzebnie miejskiej kasy. 

5. zmniejszające się po raz kolejny wydatki na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, przy rosnących kosztach ich funkcjonowania, co po raz 

kolejny ilustruje niestety brak partnerstwa we współpracy miasta z tymi 

organizacjami. 

6. niewystarczające działania oszczędnościowe, które mogłyby polegać m.in. 

na unikaniu dublowania zadań realizowanych przez różne miejskie 

instytucje. Na przykład, przy stale rosnących cenach wody i ścieków, miasto 

wciąż utrzymuje dwie spółki, które się tym zajmują. W nieco innej skali 

zakładamy, że to nieporozumienie- Instytucja Kultury Miasto Ogrodów ma 

realizować projekt ogrodu japońskiego, co jak się wydaje stanowiłoby 

świetne zadanie dla Zakładu Zieleni Miejskiej.  

Zaprezentowana radzie Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na najbliższe lata 

wskazuje, że skumulowanie w przyszłym roku realizacji zadań inwestycyjnych w 

śródmieściu oznaczać może brak możliwości rozwoju innych dzielnic, a także 

innych dziedzin czy sfer życia.  

Przedstawione zastrzeżenia każą nam zatem pytać o to, czy prowadzona w ten 

sposób polityka zapewni zrównoważony rozwój całego miasta? Czy przypadkiem, 

nie jest tak, że ambicja posiadania reprezentacyjnego, metropolitalnego 

śródmieścia, nie wyrodzi się nad miarę i doprowadzi do degradacji, 

eksploatowanych przemysłowo i zaniedbywanych przez dziesięciolecia, dzielnic 

peryferyjnych i ostatecznie utrwali podział na północ i południe - dzielnice 

biednych i bogatych? Chciałbym się mylić, ale niepokojące symptomy tego 

zjawiska widać już dzisiaj: miasto traci swoją atrakcyjność i stopniowo się 

wyludnia. Sądzimy, że lepiej skonstruowany budżet miasta na rok 2014 mógłby tę 

tendencję zatrzymać lub nawet odwrócić. 

W poczuciu odpowiedzialności za miasto i biorąc pod uwagę konieczność 

doprowadzenia do końca rozpoczętych zadań nie będziemy go wetować, ale 

wstrzymamy się od głosu”.  

Pan Radny Marek Chmieliński  Przewodniczący Klubu „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok” przedstawił opinię Klubu do budżetu miasta na 

2014r.  

/Opinia Klubu „FSiPU”- zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Radny Marek Szczerpowski w imieniu „Sojuszu Lewicy Demokratycznej” 

stwierdził, że budżet jest stabilny. Kategorie makro zostały w nim przyjęte zgodnie 
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z obowiązującym prawem, standardami, są również realizowane wszystkie zadania, 

które nakłada na Radę Miasta ustawa o samorządzie gminnym i inne przepisy.  

W każdym budżecie znajdują się obszary, w których będziemy czuli niedosyt, 

ponieważ ilość wydatkowanych środków nie odzwierciedla oczekiwań osób 

zainteresowanych danym obszarem. Z drugiej strony znajdą się takie obszary, które 

w swej istocie zostały pominięte lub zmarginalizowane. Nie jest jednak możliwa 

realizacja wszystkich zadań. Zostały już wprowadzone elementy budżetu 

partycypacyjnego oraz przyznano środki na jednostki pomocnicze. Trwają prace 

nad projektem budżetu obywatelskiego i to pokazuje właściwy kierunek zmian. Jest 

to kierunek spokojny, bezpieczny i wskazujący na prorozwojowe ambicje miasta. 

Radny będzie głosował „za” projektem budżetu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że w planie budżetu na 2014r. jest pozycja 

w kwocie 75 tys. zł. z przeznaczeniem na Akademię Tenisową Karoliny 

Woźniackiej. Jest to prywatna inicjatywa. Akademia Tenisowa ponosi 

niepowodzenia w innych miastach, z których się wycofuje. Prowadzi zajęcia 

zaledwie dwa razy w tygodniu. Uczestnicy tych zajęć będą musieli za nie płacić po 

400 zł. Jak na razie w Akademii tej jest około 16 osób. Radny zapytał dlaczego  

zamiast popularyzować tenis ziemny i sprawiać by stał się sportem powszechnym, 

tworzymy grupę elitarną, na którą mamy z budżetu miasta płacić pieniądze. 

Pomimo tego, że mamy Turniej WTA, to nadal w Katowicach nie mamy klubu 

tenisowego. Należy się zastanowić, czy powinniśmy wspierać prywatny interes z 

pieniędzy podatników.  

 

Radny Marek Szczerbowski dodał do swojej poprzedniej wypowiedzi prośbę do 

Pana Prezydenta aby uwzględnił w trakcie roku budżetowego wnioski komisji  

o udział miasta w Klubie sportowym GKS „GieKSA” Katowice. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że  

w ramach Turnieju WTA wymagana jest promocja miasta Katowice na 

najwyższym poziomie. Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej ten poziom 

promocji tenisa gwarantuje.  

 

O godz. 12.35 ogłoszono przerwę techniczną.  

 

<c.d. punktu 10 - zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że jest za Turniejem WTA, jednak ma 

wątpliwości co do wydatkowania środków dla prywatnego właściciela klubu.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090705.asx
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Prezydent Piotr Uszok przedstawił erratę do projektu uchwały.  

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

przeciwnych i 11 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/1009/13/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2014 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-278-13 wraz z erratą. 

Komisje branżowe Rady Miasta  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

przeciwnych i 11 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/1010/13/ 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok”. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-281/13 i DS-307/13 

wraz z erratą. 

Komisje branżowe Rady Miasta  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały wraz z erratą pod głosowanie.  

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

przeciwnych i 11 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLIII/1011/13/ 

 

Przewodniczący Rady złożył Panu Prezydentowi gratulacje. 

Pan Prezydent Piotr Uszok  podziękował wszystkim za uchwalenie budżetu.  

 

Punkt 13 Informacja o działalności Rad  Jednostek Pomocniczych  miasta 

Katowice w  kadencji 2010-2014 . <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387537046
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389090789.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387537122
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091086.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091086.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387537188
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091181.asx
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Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr  DS-306-13 ( RJP nr 6,  RJP 

nr 8,  RJP nr 15, RJP nr 18, RJP nr 20 i RJP nr 21). 

Przedstawiciele Jednostek Pomocniczych  nr 6 Ligota Panewniki– Przewodniczący 

Rady Pan Andrzej Najdrowski, nr 18  Murcki– Przewodniczący Rady Pan Jan 

Broda i nr 21 Kostuchna – Przewodniczący Rady Pan Bernard Uszok przedstawili, 

poza złożoną na piśmie informację na temat pracy w RJP. 

 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Pan Andrzej Najdrowski 

zwrócił uwagę, że za bardzo ważna sprawę uznano zwiększenie bezpieczeństwa na 

terenie jednostki. W tym celu organizowane zostały spotkania z przedstawicielami 

policji i straży miejskiej, z Naczelnikiem Centrum Zarządzania Kryzysowego UM, 

przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej i kierownictwem klubów 

studenckich. Zgłaszano wnioski dotyczące infrastruktury drogowej, kanalizacji, 

oświetlenia ulic, remontów budynków mieszkalnych, przedszkoli, szkół oraz 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydawano Biuletyn Informacyjny 

Z inwestycji zrealizowanych wymienić można m.in. wykonanie generalnego 

remontu budynku znajdującego się przy ul Panewnickiej 75, siedziby różnych 

organizacji społecznych, remont Szkoły Podstawowej nr 9 w Panewnikach, 

wykonanie  Placu Miast Partnerskich w Ligocie i budowę toalety publicznej na tym 

placu, przejścia dla pieszych, nowe parkingi, nowe place zabaw, przywrócenie 

zatrzymywania się pociągów osobowych Kolei Śląskich na stacji kolejowej  

w Katowicach –Ligocie, przy współudziale Marszałka Województwa Śląskiego, 

zadaszenie sceny amfiteatru w Katowicach-Zadolu, zmianę trasy autobusu linii nr 

13, wiaty przystankowe, nowe punkty oświetlenia ulicznego, nowe ławki  

w parkach.   

 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Pan Jan Broda 

poinformował, że przedstawiciele Rady zorganizowali m.in. rajd rowerowy, który 

cieszył się wielkim zainteresowaniem, trzy festyny, trzydniowy biwak dla dzieci, 

turniej siatkówki o puchar miasta Katowice. Rada Jednostki współpracuje ze 

szkołami, przedszkolem, Miejskim Zakładem Ulic i Mostów, Zakładem Zieleni 

Miejskiej. Oczekuje realizacji sprawa remontu Parku Murckowskiego oraz 

sezonowego lodowiska w Murckach, którego z niecierpliwością oczekują 

mieszkańcy.  

 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 Pan Bernard Uszok 

przedstawił informacje złożoną wcześniej na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że jednostki są trwałym elementem 

samorządu miasta i wnoszą bardzo pozytywny, trwały wkład w rozwój demokracji 
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lokalnej  i dzielnicowej. Ich potrzebę udowadnia fakt, że ostatnio przybywa na 

terenie miasta takich jednostek. Podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie.  

 

Punkt 13a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rad Jednostek  Pomocniczych: nr 6 Ligota – Panewniki, nr 8 Osiedle 

Witosa, nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze i nr 21 

Kostuchna. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-309/13. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1012/13/ 

 

Punkt 13b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-316/13. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1013/13/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu miasta Katowice instrumentem płatniczym,  w 

tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-300/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1014/13/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091242.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387537262
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091295.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387546348
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091550.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387546420
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Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-301/13. 

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że projekt uchwały konsumuje inicjatywę 

uchwałodawczą złożoną przez Klub Radnych „PO” ( Radną Magdalenę Wieczorek 

i Radnego Witolda Witkowicza), dotyczącą szczepień przeciwko meningokokom.   

 

Radna Stanisława Wermińska zauważyła, że projekt uchwały wzbudził duże 

zainteresowanie w środowisku medycznym, szczególnie pediatrycznym,  

a konkretnie w związku ze szczepieniami przeciwko brodawczakowi. Radna 

zapytała jak program ten będzie realizowany w praktyce. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że będzie on 

realizowany tak jak każdy program, tzn.  poprzez tryb konkursowy, który  

w stosownym terminie zostanie rozpisany.  

 

Radna Magdalena Wieczorek  w imieniu Klubu „PO” podziękowała  za 

realizację w ramach omawianego obecnie programu inicjatywy uchwałodawczej 

Radnych  „PO”.   

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/1015/13/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-303/13. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Rozwoju Miasta  zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091625.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387546511
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091760.asx
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Radny Tomasz Maśnica poddał  w wątpliwość  w jaki sposób cele przedstawione 

w strategii zostaną zrealizowane w kontekście zmniejszonych środków w budżecie 

miasta. Czy za parę lat będziemy mogli powiedzieć, „że dzieci z terenu miasta np. 

potrafią pływać, czy mają gdzie to realizować”. „Chodzi o to aby strategia ładnie 

wyglądała nie tylko na papierze, ale miała realne przełożenie na budowę nowych 

obiektów sportowych, wielosezonowych, uruchomienie kolejnych programów, 

upowszechnienie sportów, w tym również realizacji powszechnego nauczania  

pływania w mieście”.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że strategia ma 

wytyczone cele strategiczne oraz grupy działań, wokół których miasto chce 

przeznaczać środki w kolejnych budżetach aż do roku 2022. Na miarę możliwości 

budżetowych zadania będą realizowane. Jednym z nich jest np. rozbudowa bazy 

tenisowej. Obecnie na ukończeniu jest budowa takiej hali na terenie miasta.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o przeprowadzone konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciel Stowarzyszenia CATALYST  

w mailu do Pani Radnej, zgłaszał swoje uwagi i zarzucił, że nie zostały one  

w strategii sportu zrealizowane. Radna poprosiła o wyjaśnienie sprawy. 

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że w ramach konsultacji 

społecznych rozpatrywano uwagi wspomnianego Stowarzyszenia. Dotyczyły one 

często spraw organizacyjnych, np. godzin pracy MOSiR-u. Uwagi merytoryczne  

w dużej części zostały uwzględnione. Inne, będzie można wykorzystać, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań ustawy o finansach publicznych i innych przepisów 

prawa. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że dokument zawiera wiele treści, o które 

Radni wnioskowali. „Zapewne nie jest idealny, ale stanowi podstawę do 

powoływania się na niego przy rozstrzyganiu bardzo istotnych kwestii dotyczących 

realizacji przedsięwzięć szeroko rozumianego sportu w mieście Katowice”.  

 

Wobec braku  dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1016/13/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania placowi oraz 

ulicy położonym na terenie miasta Katowice nazw: „Rondo profesora Jana 

Obrąpalskiego” oraz „Pijarska”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-305/13. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387546592
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091876.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1017/13/ 

 

Punkt 17a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  podjęcia inicjatywy 

powołania Rady Seniorów Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-308/13. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Do projektu uchwały Pan Prezydent przedstawił swoje stanowisko w piśmie z dnia 

11 grudnia 2013r. zwracając uwagę na konieczność skorygowania podstawy 

prawnej. Zgłoszono zatem autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w podstawie 

prawnej art. 5c ust. 2 artykułem 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt stanowi cenną inicjatywę. Jest 

bowiem  coraz więcej osób starszych i powinni mieć oni swoją reprezentację  

w Radzie.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1018/13/ 

 

Punkt 17b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2014. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-310/13. Plany pracy 

Komisji zostały przyjęte na poszczególnych Komisjach Rady i nie były kserowane 

Państwu Radnym. Z uwagi na to, że Komisja Rewizyjna rozpatruje temat 

absolutorium w dniu 3 czerwca 2014r. i do tego czasu musi już dysponować 

opiniami wszystkich pozostałych komisji Przewodniczący Rady zaproponował 

drobną korektę do planów pracy Komisji Kultury Promocji i Sportu oraz Komisji 

Polityki Społecznej polegającą na przeniesieniu tematu opiniowania budżetu za ten 

rok z posiedzeń czerwcowych na posiedzenia majowe. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1019/13/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387546667
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389091956.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387792039
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092038.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387792126
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Punkt 17c/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie warunków udzielania  

i wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Katowice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-311/13.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Jerzy Oporek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawił 

projekt uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1020/13/ 

 

Punkt 17d/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-313/13.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLIII/1021/13/ 

 

Punkt 17e/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-314/13.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt 

uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092173.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793561
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092231.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092231.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793462
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092311.asx
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/1022/13/ 

 

Punkt 17f/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-315/13.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/1023/13/ 

 

Punkt 17g/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki- 

Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-317/13.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziały Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- Chanek 
przedstawiła projekt uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/1024/13/ 

 

Począwszy od punktu 17h/, z uwagi na awarię systemu obsługującego sesję Radni 

głosowali wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Glosy zliczała Komisja Uchwał  

i Wniosków. 

 

Punkt 17h/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic  Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część 

zachodnia.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793633
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092499.asx
DS-314-13.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793699
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/1/7/1389092955.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793774
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-318/13. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziały Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan- Chanek 
przedstawiła projekt uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLIII/1025/13/ 

 

Punkt 17i/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych na rzecz ich dzierżawcy 

wraz ze sprzedażą gruntu.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-319/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Jerzy Oporek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawił 

projekt uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1026/13/ 

 

Punkt 17j/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2013 rok.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-320/13. Do projektu 

wpłynęła autopoprawka. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1027/13/ 

 

Punkt 17k/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian  

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

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-321/13. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793837
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793897
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387793961


 

 

 22 

/Uchwała nr XLIII/1028/13/ 

 

Punkt 17l/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia  kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-322/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1029/13/ 

 

Punkt 17ł/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-323/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1030/13/ 

 

Punkt 17m/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-324/13. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1031/13/ 

 

Punkt 17n/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi TEB Edukacja 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-325/13. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794022
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794082
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794161
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794229
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1032/13/ 

 

Punkt 17o/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer nad Ślepiotką”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-326/13. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1033/13/ 

 

Punkt 17p/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie podpisania 

„Memorandum Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta Katowice dotyczące 

wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim 

pograniczu”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-32713. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska oraz Komisja Organizacyjna zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt 

uchwały. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1034/13/ 

 

Punkt 17r/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-328/13. 

Komisja Budżetu Miasta  na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1035/13/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794307
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794379
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794457
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794530
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Punkt 17s/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego 

pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota  

i Osiedle Morawy w Katowicach”.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-331/13. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  nie opiniowała projektu  uchwały, gdyż 

wpłynął on po posiedzeniu Komisji. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1036/13/ 

 

Punkt 17t/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia teksty 

jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy 

lata lub na czas nieoznaczony.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-332/13. 

Komisja Budżetu Miasta na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1037/13/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana A  A na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz pracowników 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-302/13. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1038/13/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794614
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794703
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387794935


 

 

 25 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana K  B  na 

niewłaściwe i przewlekłe działanie Prezydenta Miasta Katowice oraz 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-304-13 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLIII/1039/13/ 

 

Punkt 19 Interpelacje radnych. 

W trakcie XLII sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

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

Dudy-Gracza, a Bankową. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 06.12.2013r. 

2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

2.1. pomocy dla zespołu mażoretek AKCENT, działającego przy miejskim Domu 

Kultury Ligota i promującego miasto Katowice w Polsce i zagranicą.  

Odpowiedź Sekretarza Miasta Pana Janusza Waląga z 16 grudnia 2013r.  

2.2. zmiany przebiegu jednej linii autobusowej na trasie ze Starych Panewnik do 

Ligoty. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

04.12.2013r. 

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

Broniewskiego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

06.12.2013r. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy, Radnego Witolda Witkowicza i Radnej 

Magdaleny Wieczorek w sprawie programu wypożyczalni podręczników 

szkolnych. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie naprawy nawierzchni drogi 11 

Listopada prowadzącej do walcowni cynku na terenie b. HMN w Szopienicach. 

2/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

2.1. budowy przejścia pieszego na Osiedlu Witosa. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 09.12.2013r. 

2.2. uporządkowania skarpy naprzeciw ul. Zarębskiego dzielnica Katowice-Załęże.                               

3/ Radnego Tomasza Godzieka  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1387795536
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3.1. wniosek - w sprawie zwiększenia patroli policji w dzielnicy Ligota. 

3.2. walki z aktami wandalizmu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w centrum 

Katowic. 

3.3. wniosek  - w sprawie dużego natężenia ruchu oraz niebezpieczeństwa przy 

ulicy Dębowej. 

3.4. wniosek - w sprawie pogłębiającego się złego stanu budowlanego starego 

dworca PKP w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

11.12.2013r. 

3.5. wniosek - w sprawie wydłużenia godzin otwarcia toalety publicznej przy ul. 

Dworcowej. 

3.6. wniosek - w sprawie zwiększonego zagrożenia dla pieszych przy ul. 

Francuskiej w rejonie Sądu Okręgowego. 

4/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

4.1. przejęcia działek drogowych przy ul. Kolistej. 

4.2. wybudowania chodnika na ulicy Kwiatowej w Katowicach – Giszowcu. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. rozbudowy monitoringu wizyjnego na osiedlach katowickich. 

5.2. odstąpienia od budowy stacji benzynowej przy ul. Ułańskiej – Chorzowskiej w 

Katowicach. 

5.3. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Dąb w Katowicach. 

5.4. obniżenia czynszu małym firmom działającym na ul. Młyńskiej. 

5.5. wybudowania placu zabaw na ul. W. Pola w Katowicach. 

5.6. wybudowania zadaszenia na stadionie KS „Rozwój w Katowicach”. 

6/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu 

likwidację baraków i innych zabudowań znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wyburzonego budynku KZGM przy ulicy Tysiąclecia 55. 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie czystości ul. Szopienickiej, 

2/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie stworzenia warunków umożliwiających 

organizację w miejskich, w tym oświatowych obiektach, Amatorskich Katowickich 

Lig Sportowych, 

3/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie postoju taksówek na dworcu Katowice,  

4/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie reorganizacji linii autobusowej nr 804,  

5/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie „Katowice kamienna pustynią”,  

6/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

6.1.umorzenia zadłużenia w zapłacie czynszu, za korzystanie z lokalu 

mieszkalnego przy ul. Kłodnickiej 85c/5 przez ciężko chorą matkę i 

niepełnosprawną jej córkę, 
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6.2. wyjaśnienie przyczyny przewlekłości wykupu mieszkań przez ich najemców, 

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6a/, 

7/ Radnych Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” ( Wiesława Mrowca, Krystyny 

Panek, Piotra Pietrasza, Mariusza Skiby) w sprawie boiska do gry w baseball na 

stadionie Kolejarz. 

 

Punkt 20.  Komunikaty i wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt powiększenia si ę galerii byłych 

Przewodniczących Rady Miasta o portret Pana Arkadiusza Godlewskiego.  

 

Punkt 21 Zamknięcie sesji.  
Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.30  zamknął  obrady XLIII  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

 

Beata Musiał  

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

 
 


