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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLV sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  5 lutego 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.00 

Numery podjętych uchwał: XLV/1046/14 – XLV/1066/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Elżbieta Zacher   i  Radny Józef Zawadzki  

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 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Porządek obrad XLV  sesji Rady Miasta Katowice 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów  z  XLIII i XLIV 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. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku (DS-298/13). 

Skreślony. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer profesora Wilibalda Winklera” (DS-

10/14).  

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

terenie miasta Katowice „Sarnia” ( DS-329/13). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju infrastruktury tramwajowej (DS-269/13). 

Skreślony. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-1/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach ( DS-3/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( DS-4/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego z siedzibą  w  Katowicach do usunięcia 

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

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta 

niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej 

dotacji (DS-5/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 
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Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice-

Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze i nr 21 Kostuchna (DS-7/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 

13 Bogucice (DS-8/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Rady Miasta Katowice za 2013r. oraz sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2013r. (DS-9/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 

(DS-12/14). 

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

miasta Katowice na 2014 rok (DS-14/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-15/14).  

24. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (DS-16/14). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015” (DS-18/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. 

Górnośląskiej -ul. Granicznej - ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego 

uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005r., w 

zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej 

(DS-19/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. 

Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach ( DS-20/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w 

Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 

22 czerwca 2011r. w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy 

Chorzowskiej i ulicy Piastów ( DS-21/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w 

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

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

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

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

Szebesty( DS-22/14).  
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29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi D W (DS-23/14).  

30. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skarg Pani I B na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz 

pracowników Urzędu Miasta Katowice (DS-330/13).  

- skargi Pana H K na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-2/14).  

31. Interpelacje radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.                                                                  
 

Punkt 1 Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLV  sesji Rady Miasta 

Katowice VI kadencji samorządu. 

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

Wiceprezydentów, Skarbnik Miasta, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów 

Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, 

przedstawicieli mediów.  

Powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic 

przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy ś.p. Tadeusza Szurmana, Honorowego 

Obywatela Miasta Katowice, biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących  Państwa  

Radnych: 

1/ Elżbietę Zacher  

2/ Józefa Zawadzkiego   

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

zaproponowani wcześniej Radni:  Elżbieta Zacher i Józef Zawadzki. 

( 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  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392369906.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392369966.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391771791.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370020.asx
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i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana Stanisława Włocha. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 21 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji. < zapis AV> 

 

Protokoły  z XLIII i XLIV sesji Rady Miasta Katowice były dostępne do wglądu w 

Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej BIP.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt protokołu  z XLIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 18  grudnia 

2014r. pod głosowanie. 

Protokół z XLIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.   

( Protokół z imiennego głosowania) 

Następnie, Prowadzący obrady  poddał pod głosowanie projekt protokołu z XLIV 

sesji Rady Miasta Katowice z dnia 30 grudnia 2014r. 

Protokół z XLIV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

Pan Radny Tomasz Godziek występując jako Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej, zwrócił się o zmianę w porządku obrad polegającą na 

wykreśleniu punktu 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do opracowania wieloletniego planu rozwoju infrastruktury tramwajowej (DS-

269/13). Sprawa zostanie omówiona na kolejnej sesji. Poprzedzi ją dyskusja w 

trakcie Komisji Rozwoju Miasta.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Ponadto Prezydent  Miasta  Katowice  zawnioskował  o zmianę w porządku 

obrad polegającą na dopisaniu punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

skargi D W (DS-23/14). Sprawa jest terminowa ze względu na zapisy K.p.a. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady zawnioskował o wykreślenie punktu 10 Informacja 

Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska  

w województwie śląskim w 2012 roku ze względu na nieobecność Pani Anny 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391771981.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370085.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772096.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772211.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370141.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772277.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772354.pdf


 

 6 

Wrześniak – Śląskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach. Informacja zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miasta.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 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  30 grudnia 2013r. do 3 lutego 2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o wyniki konsultacji dotyczących obiektu 

„Kolejarza” znajdującego się przy ulicy Asnyka, konkretnie o terminy.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zaakceptował harmonogram działań. Jednak  

w sprawie konkretów poprosił o kontakt z Kierownikiem Biura Prasowego Urzędu 

Miasta.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o przebudowę Rynku, jego koncepcję, plan  

i projekt oraz termin zakończenia prac. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że projekt realizowany jest w dwóch etapach. 

Obecnie główne prace koncentrują się na przebudowie i przełożeniu koryta rzeki 

Rawy. Są gotowe projekty placu przed Teatrem, placu zlokalizowanego 

naprzeciwko “Skarbka” oraz placu “kwiatowego” położonego pomiędzy 

“Zenitem”, a dawnym “budynkiem prasy”. Trwają ostateczne uzgodnienia.  

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace od ulicy Staromiejskiej  

w kierunku ulicy Teatralnej. Dalsze prace są związane z wykonaniem 

skomplikowanych prac inżynierskich, przebudową rzeki Rawy ( pojawiły się 

problemy z płytkimi wodami podziemnymi). Zgodnie z planem, do końca 2015r. 

prace powinny zostać zakończone.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy nowo wybudowane schody prowadzące 

do Urzędu Miasta od strony ulicy Młyńskiej są podgrzewane. Zwrócił uwagę na 

brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miasta 

oraz brak stanowisk dla rowerów. Zapytał dlaczego na ulicy Młyńskiej parkują  

w dniu dzisiejszym samochody, skoro krawężniki są bardzo wysokie i nie 

odpowiadają one prawidłowym miejscom przeznaczonym do parkowania.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772461.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370200.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370263.asx
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Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że schody prowadzące do Urzędu Miasta są 

podgrzewane. Kwestia podjazdu dla osób niepełnosprawnych została rozwiązana, 

poprzez ukształtowanie chodnika od ulicy Młyńskiej 2 do Młyńskiej 4. 

Wyznaczono miejsca dla niepełnosprawnych. Stanowiska dla rowerów zostaną 

dopiero zamontowane, gdyż prace nie zostały jeszcze zakończone. Ze względu na 

temperatury, nie położono jeszcze ostatniej nawierzchni asfaltowej. Rozwiąże ona 

także sprawę wysokich krawężników i prawidłowego parkowania.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że z dojazdem dla niepełnosprawnych nie 

jest tak, jak można by sądzić, gdyż podjazd blokują zbyt wysokie krawężniki, 

zarówno od ulicy Pocztowej, jak i od strony galerii katowickiej.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić wyjaśnień na piśmie.  

Przewodniczący Rady dodał, że w dzisiejszym stanie prawa budowlanego nie 

wydaje się możliwe, aby można było budować podjazdy, bez umożliwienia dostępu 

dla osób niepełnosprawnych.   

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy będzie zakończona budowa placu 

powstającego wokół budynku NOSPR-u. Ponadto Radny zapytał kiedy ostatecznie 

zakończą się prace na placu Wolności.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zakończenie prac przy budynku NOSPR 

planowane jest na wrzesień 2014r., natomiast zakończenie remontu placu Wolności 

na sierpień 2014r.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do odpowiedzi na swoją interpelację  

w sprawie postoju taksówek przy Dworcu PKP. Ma on zostać uruchomiony  

w pierwszym kwartale 2014r. Radna zapytała czy ten termin zostanie dotrzymany. 

Ulica Pocztowa i ulica Młyńska obecnie mają wystające studzienki kanalizacyjne. 

Czy będą one jeszcze wyrównane, czy stan obecny pozostanie.  

Prezydent Piotr Uszok w odniesieniu do postoju taksówek wyjaśnił, że  

postępowanie konkurencyjne prowadzi galeria katowicka, która wybierze 

korporację obsługującą ten teren. W sprawie ulicy Młyńskiej i Pocztowej, prace nie 

są jeszcze zakończone ze względu na warunki atmosferyczne.  

Radna Bożena Rojewska zapytała dlaczego tylko jedna korporacja taksówkowa 

zostanie dopuszczona na teren przy Dworcu PKP. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że dla porządku, żeby uniknąć korków w samym 

centrum miasta.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o sprawę reklam. Czy poza kodeksem dobrych 

praktyk, miasto planuje kolejne działania, czy też czekamy na rozwiązania 

ustawowe. Problem jest coraz większy. Grupa społeczników chciałaby działać  
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w tej sprawie, mają oni pewne pomysły i chcieliby pomóc w  rozwiązaniu 

problemu.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że rozwiązanie jest proste, można obciążyć 

nieruchomość dodatkowym podatkiem od nieruchomości, proporcjonalnym do 

powierzchni reklamowej. Oczekujemy jednak na ustawowe uregulowania.   

 

Radna Stanisława Wermińska poruszyła sprawę bezpieczeństwa związaną ze 

skrzyżowaniami w kształcie litery “T”. Jest mało miejsc parkingowych, w związku 

z tym wyjazd z takiej ulicy jest mocno ograniczony. Radna składała już wniosek  

o zamontowanie luster. Radna podała przykłady: ulica Rzeszótki, dochodząca do 

ulicy Kłodnickiej  i Grunwaldzka, dochodząca do ulicy Panewnickiej. Zdarzają się 

tam liczne wypadki, z powodu ograniczonej widoczności. Radna zapytała dlaczego 

istnieją ograniczenia w montowaniu luster.  

Prezydent Piotr Uszok poprosił o złożenie konkretnego zapytania na piśmie przez 

Panią Radną.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o sprawę uporządkowania terenu wokół 

“Spodka”, konkretnie posesji al. Korfantego 34-36 i Grażyńskiego 5. Teren ten 

należy w 80 % do miasta.  

Prezydent Piotr Uszok poprosił o złożenie sprawy na piśmie i dokładne jej 

opisanie, włącznie ze zdjęciami, na które powołuje się Pan Radny.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o sprawę ostatnio wydanego wyroku sądu, 

oddalającego apelację rzekomej spółki Giesche. Prowadzący obrady zapytał kiedy 

nastąpi wznowienie sprzedaży nieruchomości na starym Giszowcu.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że musi się zapoznać z dokumentami i dopiero 

wówczas będzie można wznowić sprawę sprzedaży.  

 

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

AV> 

 

Pani Małgorzata Dudek – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice przypomniała, że ostatnia sesja MRMK miała odbyć się 13 stycznia br., 

jednak ze względu na brak kworum nie była prawomocna. Ponieważ Rada była 

partnerem międzynarodowego projektu Śląska Akademia Demokracji wydane 

zostały dwa numery miesięcznika  „Sedno Youth”, w których można znaleźć 

artykuły młodych Radnych. Kolejna sesja MRMK zaplanowana została na 10 

lutego br., przybędzie na nią delegacja z Młodzieżowej Rady w Zakopanem.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370330.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370330.asx
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Punkt 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. < zapis AV> 

 

W okresie od 18 grudnia 2013r. do 5 lutego 2014r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 18 grudnia 2013r. do 5 lutego 2014r.: 

8 stycznia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-

Panewniki, w związku z zakończeniem kadencji 

9 stycznia – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna,  

w związku z zakończeniem kadencji 

14 stycznia- Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w corocznym spotkaniu opłatkowym w Samodzielnym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju 

Dziecka 

28 stycznia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w XXX posiedzeniu Zgromadzenia Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego 

 

Punkt 10 Skreślony.  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer profesora Wilibalda 

Winklera”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-10/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  przedstawił sylwetkę Patrona skweru.  

 

Radna Bożena Rojewska zauważyła, że profesor Wilibald Winkler był Wojewodą 

Śląskim nie przez okres kadencji, ale niespełna rok. Radna zapytała czym 

konkretnie zasłużył się dla miasta Katowice.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  wyjaśnił, że w latach 1990-1996 ś.p. Wilibald Winkler 

piastował funkcję Rektora Politechniki Śląskiej, był także podsekretarzem  

w Ministerstwie Edukacji Narodowej za rządów Premiera Jerzego Buzka. Jego 

działalność wychowawcza zasługuje na szczególne uznanie. Zasługuje na nie także 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392370382.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371534.asx
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Jego praca społeczna. Patron otrzymał także od Arcybiskupa nagrodę Lux ex 

Silesia. 

 

Radny Stefan Gierlotka  zauważył, że po śmierci Wilibalda Winklera, media 

podawały, że był  wg rankingów “najlepszym Wojewodą Śląskim”.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że odpowiedź jej nie usatysfakcjonowała. 

Radna nie zgodziła się z przytoczonymi rankingami. Brak jest konkretnej 

odpowiedzi, czym Patron skweru zasłużył się dla Katowic. W przypadku Zabrza, 

gdzie nadano takie imię ulicy, uzasadnienie jest proste, gdyż  ś.p. Wilibald Winkler 

był zabrzaninem.  

 

Przewodniczący Rady podkreślił, że projekt uchwały został przegłosowany 

jednogłośnie w trakcie Komisji Organizacyjnej przez przedstawicieli wszystkich 

klubów Radnych. Nie jest tak, że jedynym kryterium nadawania nazw są zasługi 

dla miasta Katowice. Chodzi o człowieka, który jest zasłużony w skali kraju, 

województwa, a takim był zapewne zaproponowany Patron skweru.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący  

obrady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach “za”, 1 głosie sprzeciwu i 7 

głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1046/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-329/13. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że zasadą nr 1 w sprawie nadawania nazw 

ulicom jest “nadawanie nazw utrwalonych w tradycji miasta”. Radny zapytał  

“w jaki sposób w tradycji miasta są utrwalone sarny”.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Zespołu ds. nazw ulic i placów 

wyjaśnił, że wniosek został uzgodniony z właścicielami gruntu. Jest to ulica boczna 

do ulicy Rolniczej, w dzielnicy Podlesie. Chcemy podtrzymać klimat dzielnicy, 

jeszcze do niedawna rolniczej.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192381
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772561.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371605.asx
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Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusja jest  nie na miejscu. Taka była wola 

mieszkańców i my ją uszanowaliśmy.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy będą także “następne zwierzęce ulice  

w Katowicach, np. ulica  jeleni, czy dzików. Czy będą to tylko i wyłącznie 

zwierzęta europejskie, czy przejdziemy także na inne kontynenty”.  

 

Radny Marek Szczerbowski  poprosił o zachowanie powagi Rady.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach “za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1047/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-1/14. 

Wiceprezydent Krzysztof Marek przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  25 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1048/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-3/14. 

Wiceprezydent 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.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192474
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772644.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371668.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371743.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192550
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772772.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371805.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach “za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1049/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-4/14. 

Wiceprezydent Krzysztof Marek przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy  24 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1050/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą  w  Katowicach do usunięcia 

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

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta 

niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji. 

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-5/14. 

Wiceprezydent 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 większością głosów, przy 23 głosach “za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1051/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192594
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772939.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371860.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371860.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192640
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391772908.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371919.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192687
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773004.pdf


 

 13 

nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, 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-7/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLV/1052/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 

13 Bogucice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-8/14.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach “za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLV/1053/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Rady Miasta Katowice za 2013r. oraz sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2013r. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-9/14. 

Komisja Organizacyjna przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2013r.,  

a pozostałe sprawozdania przyjęte zostały w trakcie poszczególnych komisji.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1054/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392371969.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192733
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773069.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372033.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192783
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773153.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372086.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192834
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773254.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta 

Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 

2013. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-12/14. 

Pan Mirosław Cygan – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił projekt uchwały.  

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1055/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2014 rok. < zapis AV> 

 

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

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/1056/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035.  

< zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-15/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/1057/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372218.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192881
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773321.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372273.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192933
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773389.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372323.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392192980
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-16/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/1058/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015”. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-18/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Wiceprezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLV/1059/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie Al. Górnośląskiej -ul. Granicznej - ul. Francuskiej w Katowicach, 

przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 

2005r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. 

Francuskiej. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-19/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773428.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372390.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193040
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773547.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372444.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193097
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773642.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372536.asx
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Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jaka jest górna granica wysokości 

planowanego budynku. 

 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  wyjaśniła, że wysokość porównywalna jest z obecnie 

wybudowanymi już na tym terenie budynkami. 

 

Wobec braku  dalszych uwag oraz 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 XLV/1060/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 

pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-20/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały oraz nieuwzględnioną uwagę.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał, czy budynek, który utracił prawo do ochrony 

konserwatora zabytków, zostanie wyburzony. 

 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  wyjaśniła, że zgodnie z zamierzeniami właściciela budynku 

prawdopodobnie tak.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy o wyburzenie tego budynku zabiega 

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że inicjatorem ewentualnej budowy na tym 

terenie jest KTBS. 

 

Po przedstawieniu uwagi  nr 1 i propozycji jej rozstrzygnięcia nastąpiło 

głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193156
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773734.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372649.asx
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W wyniku głosowania: 26 głosów “za”, potwierdzone zostało stanowisko 

zaproponowane przez Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwagi KTBS-u.   

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1061/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla 

Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta 

Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w zakresie terenu położonego w rejonie 

ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów . < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-21/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał jak wygląda sprawa ochrony Przedszkola nr 

57, gdyż w bezpośrednim jego sąsiedztwie dokonywane będą  zmiany. 

 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  wyjaśniła, że przedmiotem zmiany jest powstanie obiektu 

usługowego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w określonej prawem 

odległości. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał czy nowy pawilon nie będzie miał 

negatywnego wpływu, chociażby poprzez  parkingi, na przedszkolny plac zabaw.  

 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  wyjaśniła, że nie, gdyż parkingi zaplanowano w centralnej części 

obiektu. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773788.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193203
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773839.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372718.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach “za”, 1 głosie sprzeciwu i 1 

głosie “wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLV/1062/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów 

położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja  

( teren nr 1), Ćwiklińskiej ( teren nr 2), Mastalerza ( teren nr 3), Domeyki  

( teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 

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

i Szebesty. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-22/14. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach “za”, braku głosów 

sprzeciwu i 2 głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1063/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi D  W. < zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-23/14. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Organizacyjna nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1064/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193250
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773894.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372771.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193296
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391773967.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372829.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372829.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193587
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391774031.pdf
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani I B na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz pracowników Urzędu 

Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-330/13 wraz  

z autopoprawką.  

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

stanowisko Komisji do projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał również, czy ktoś z obecnych na sali chce zabrać 

głos w sprawie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadzący obrady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach “za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach “wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLV/1065/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H  K na  

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-2/14. 

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

stanowisko Komisji do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach “za”.  

/Uchwała nr XLV/1066/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31  Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W trakcie XLIV sesji wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie renowacji mozaiki z motywem róż 

zdobiącej fasadę budynku poczty w Nikiszowcu. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

09.01.2014r. 

2/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie naprawy oświetlenia ulicy 

Kołodzieja. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372894.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392193794
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391774081.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392372980.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1392194306
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/7/1391774147.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392373045.asx
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 16.01.2014r. 

3/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie wyjazdu z ulicy Alfonsa Górnika w Aleję 

Korfantego. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

30.12.2013r., 

4/ Radnego Piotra Pietrasza  w sprawie miejsca postojowego przy Muzeum 

Historii Katowic dla autokarów z wycieczkami szkolnymi. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 16.01.2014r. 

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

Pietrasza i Radnego Mariusza Skiby w sprawie przeanalizowania cen opłat 

śmieciowych na terenie Katowic i możliwości ich obniżenia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.01.2013r. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie naprawy nawierzchni ul. 

Mikołowskiej – rejon przystanku autobusowego AWF w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 27.01.2014r. 

2/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie: 

2.1. wykonania kilku stanowisk parkingowych w ulicy Czeremchowej.                                                               

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 28.01.2014r. 

2.2. wyróżnienia nauczycielki Marioli Korzeniowskiej. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 23.01.2014r. 

3/  Radnego Stanisława Włocha – wniosek- w sprawie zagospodarowania terenu 

Kompleksu Sportowego „Kolejarz” umożliwiającego wytyczenie w ramach 

interdyscyplinarnego obiektu boiska do gry w baseball. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

15.01.2014r. 

4/ Radnego  Piotra  Pietrasza  w sprawie wykonania wysepki na przystanku 

tramwajowym Katowice Konopnickiej Dworzec. 

5/ Radnego  Marka  Szczerbowskiego w sprawie: 

5.1. zmiany organizacji ruchu na ulicy Iłłakowiczówny w rejonie przejścia dla 

pieszych przy Szkole Podstawowej nr 36. 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Marcina Krupy z 3.02.2014r.  

5.2. problemów mieszkańców Al. Korfantego 57-63. 
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Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 3.02.2014r.  

6/ Radnego Stefana Gierlotki  w sprawie korekty trasy autobusu nr 36. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

22.01.2014r. 

7/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 

7.1. uwłaszczenia gruntu zabudowanego garażami na ul. W. Pola w Katowicach. 

7.2. przywrócenia do ruchu kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w 

Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia  27.01.2014r. 

7.3. remontu nawierzchni ul. Janasa w Katowicach. 

8/ Radnego  Jerzego  Dolinkiewicza  w sprawie:                                                                                                 

8.1. tablicy upamiętniającej Związek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy 

ul. Sokolskiej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

27.01.2014r. 

8.2. szczegółowego podziału obszaru miasta na Jednostki Pomocnicze i podania 

tego do publicznej wiadomości mieszkańcom Katowic. 

9/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie usunięcia szyn po zlikwidowanej 

trasie kolejowej, przecinających ulicę Kolejową oraz remontu nawierzchni i 

chodnika tejże ulicy na odcinku od ulicy Kłodnickiej do ul. Kościuszki. 

10/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

10.1. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Katowicach (rejon Al. Roździeńskiego 199). 

10.2. przebudowy przejścia podziemnego pod ulicą Mikołowską w rejonie Pałacu 

Młodzieży im. prof.. A. Kamińskiego w Katowicach. 

11/ Radnego Wiesława  Mrowca  w sprawie: 

11.1. modernizacji placu zabaw w Przedszkolu nr 34. 

11.2. zakupu krajalnicy, wiader i mopów dla Przedszkola nr 57. 

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

Panek i Radnego Mariusza Skiby   w sprawie: 

12.1. przejęcia przez miasto dawnych mieszkań zakładowych przy ul. 

Szczecińskiej. 

12.2. przeniesienia byłego pomnika żołnierzy Armii Sowieckiej z Placu Wolności. 

13/ Radnej Heleny Hrapkiewicz  w  sprawie  budowy  ulicy Szybowcowej. 

14/ Radnej Elżbiety Zacher  w sprawie urządzenia kąpieliska na stawie 

„Morawa” w Szopienicach. 

15/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

15.1. przyznania środków finansowych na rzecz GCZD w Katowicach.                                                                      
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15.2. odbudowy nawierzchni chodników na ul. Przekopowej w Katowicach po 

zakończonej budowie kanalizacji sanitarnej.  

15.3. wykonania tymczasowego oświetlenia ul. Moniuszki w Katowicach. 

15.4. wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowych klas ZSTiO Nr 2 w 

Katowicach. 

 

W trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. dot. opracowania „Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic 

miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr X/151/11 z dnia 30 

maja 2011”,  

1.2. skarg mieszkańców Katowic dotyczących działalności betoniarni PBU 

Panewnik,  ul. Koszykowa 1c. 

2/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie terenów przylegających do 

budynków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych  

i wewnętrznych dróg dojazdowych. 

 

Punkt 32  Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Przewodniczącego Sejmiku Woj. Śl. dot. 

rezolucji o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka Sławika 

 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.00  zamknął  obrady XLV  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392373138.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/14/1392373195.asx

