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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLVI sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  26 lutego 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.55 

Numery podjętych uchwał: XLVI/1067/14 – XLVI/1095/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Jerzy Dolinkiewicz i Stefan Gierlotka  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2 Przemówienie Pana  M  I w punkcie 39 porządku obrad sesji. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny – Arkadiusz Godlewski  
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Porządek obrad XLVI  sesji Rady Miasta Katowice 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XLV 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).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z 

przygotowaniem budżetu obywatelskiego (DS-335/13). Zamieniony na DS-

62/14. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2014r. (DS-13/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Rowerowej 

Miasta Katowice” (DS-11/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju  zintegrowanego systemu transportowego 

miasta Katowice (DS-269/13).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” 

(DS-26/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w 

Szopienicach (DS-27/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w 

Nikiszowcu” (DS-28/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku programu „Giszowieckie Centrum Aktywności 

Lokalnej” (DS-29/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży 

w Katowicach „Postaw na siebie!” (DS-30/14).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” (DS-31/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (DS-32/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i 

Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego KWK „Wujek” (DS-33/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w rejonie ulic T. Kościuszki, Astrów i Wita Stwosza w Katowicach (DS-

34/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III 

Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (DS-

35/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 4 lokali użytkowych i 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 

gruncie (DS-36/14).  

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

terenie miasta Katowice „Kochłowicka” (DS-37/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach ( DS-38/14). Skreślony. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pani B S 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLI/950/13 Rady Miasta 

Katowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice” (DS-39/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie ( DS-40/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 

Podlesie (DS-41/14).  
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (DS-43/14).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-44/14).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice  

( DS-45/14).  

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

miasta Katowice na 2014 rok (DS-46/14).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-47/14).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie akceptacji 

współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz przeprowadzenia 

na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz 

Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 (DS-

55/14).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2014 (DS-56/14).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego z siedzibą w Katowicach (DS-57/14).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

mieszkańców ulic: Jana Baranowicza, Aleksandra Baumgardtena, Albina 

Siekierskiego oraz Alfreda Szklarskiego w Katowicach do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta 

Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych (DS-58/14).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto 

Katowice za 2013 r. (DS-59/14). 

41. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana D C  na  niewłaściwe działania pracowników Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-24/14).  

42. Interpelacje radnych. 

43. Komunikaty i wolne wnioski. 

44. Zamknięcie sesji.                                                                  
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Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV>  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLVI  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 Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, młodszego inspektora Pana 

Pawła Szeląga, oraz Panią Annę Wrześniak – Śląskiego  Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Powitał  także  obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych,  

Przewodniczących  Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic 

przybyłych na sesję oraz  internautów.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących  Państwa  

Radnych: 

1/ Jerzego Dolinkiewicza  

2/ Józefa Zawadzkiego   

W wyniku głosowania,  przy  20  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni:  Jerzy Dolinkiewicz  i Stefan Gierlotka. 

( 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 21 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Protokół  z XLV 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 XLV sesji Rady Miasta Katowice z dnia 5  lutego  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787527.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787588.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503088.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787651.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503144.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787709.asx
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2014r. pod głosowanie. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

6007 ze zm.) Przewodniczący Rady Miasta  Katowice  zawnioskował  o zmianę 

w porządku obrad polegającą na zamianie w punkcie 11  projektu uchwały  

w sprawie podjęcia działań związanych  z   przygotowaniem budżetu 

obywatelskiego z  (DS-335/13) na (DS-62/14).  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o dostarczenie tego druku sesyjnego Radnym. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiana w porządku obrad zostanie poddana 

pod głosowanie po dostarczeniu Radnym projektu uchwały.  

 

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 zmianę w porządku 

obrad polegającą na skreśleniu punktu 27 Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach  

( DS-38/14). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.   

( 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  4 lutego do 24 lutego 2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę, że boisko znajdujące się przy ul. 

Ludwika na Osiedlu „Alpy”. Całą zimę było ono nieczynne, pomimo „plusowych” 

temperatur. Jest to „zaprzeczenie idei powszechności sportu”. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503200.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787762.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503280.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787818.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394787978.asx
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że za udostępnienie boiska odpowiada podmiot 

nim zarządzający, tzn. spółdzielnia mieszkaniowa. Zapewnił, że będzie w sprawie 

interweniował. 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o dwie sprawy: 

1/ termin zakończenia remontu przejścia podziemnego przy ul Mikołowskiej, 

znajdującego się na wysokości Pałacu Młodzieży. 

2/ właściwej regulacji świateł na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej i Kopernika, 

gdyż jest tam obecnie zbyt długi czas oczekiwania na przejście dla pieszych.  

Prezydent Piotr Uszok  zobowiązał się w tej sprawie udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o sprawę remontu przy ul. Moniuszki. Jest tam 

bardzo wąsko i autobusy, które tam wjeżdżają zahaczają o chodnik. Radny poprosił 

o interwencję oraz zapytał o plany dotyczące tej ulicy. 

Radny nawiązał do opracowanego “Raportu o stanie miasta”. Zapytał kiedy można 

się będzie z nim zapoznać.  

Prezydent Piotr Uszok  wyjaśnił, że remont ul. Moniuszki jest fragmentem 

całości, tzn. przebudowy obszaru Rondo-Rynek. Co do nieprawidłowości, polecił 

Panu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji  ich ustalenie z wykonawcą i możliwe 

usunięcie. Na obecnym etapie jest przebudowywane koryto rzeki Rawy. “Raport  

o stanie miasta” jest w trakcie odbioru.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa dodał, że jest to element 

aktualizacji “Strategii rozwoju miasta Katowice”. Zidentyfikowane zostaną tam 

działania już podjęte i zakończone oraz aktualne, ale jeszcze nie wykonane. 

Radny Tomasz Godziek zapytał czy “Raport o stanie miasta” będzie do wglądu, 

czy też należy zaczekać na nową “:Strategię rozwoju miasta Katowice”.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że oczywiście będzie on dostępny.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o wykup mieszkań przy ul. 

Grunwaldzkiej 6a. Problem istnieje już od 15 lat. Radna zapytała kiedy nastąpi 

realizacja tego wykupu. 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie od miasta zależy rozwiązanie problemu 

“scalenia nieruchomości”. Nie ma ono wpływu na harmonogram czasowy wykupu. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że działania 

związane z tą sprawą wymagają koordynacji pomiędzy prawnikami, notariatem  

i procedurami związanymi z zapisami wszystkich  aktów notarialnych, 

potwierdzającymi wykup lokali.  
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Radny Adam Warzecha zapytał o fatalny stan estetyczny i techniczny budynków 

znajdujących się przy ul. Strzelców Bytomskich. Obiekt grozi zawaleniem. Jest 

administrowany przez prywatną spółkę, niemniej jednak mieszkańcy proszą   

o zajęcie się sprawą i zagospodarowanie terenu  z pożytkiem dla zainteresowanych.  

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

Prezydent Piotr Uszok zauważył, że budynki nie są własnością miasta, niemniej 

jednak rozezna sprawę w kontekście możliwości działania w celu rozwiązania 

problemu. 

 

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

AV> 

 

Pani Małgorzata Dudek – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice  

Pani Małgorzata Dudek – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice przedstawiła multimedialną prezentację dotyczącą działań Młodzieżowej 

Rady Miasta  Katowice w trakcie trwania dwuletniej kadencji.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Pani Małgorzacie Dudek za pracę w I 

kadencji Młodzieżowej Rady. 

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

W okresie od 6 lutego 2014r. do 26 lutego 2014r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 6 lutego r. do 26 lutego 2014r.: 

18 lutego- Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter uczestniczył  

w rocznej odprawie służbowej policjantów Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach. 

18 lutego – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter uczestniczył  

w posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec. 

 

Punkt 10 Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali materiał jako druk sesyjny nr DS-298/13. 

O przekazaniu dokumentu powiadomieni zostali również członkowie Komisji 

Infrastruktury i Środowiska. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788204.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788204.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788321.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788373.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788373.asx
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Na sesję zaproszona została Pani Anna Wrześniak – Śląski  Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, która  przedstawiła  szeroką 

informację.  

Radny Stefan Gierlotka zapytał na jakiej wysokości od ziemi wykonywane są 

pomiary powietrza.  

Naczelnik Wydziału Monitoringu ŚWIOŚ Pan  Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że 

pomiar wykonywany jest do wysokości 4 metrów nad poziomem gruntu, czerpnie 

są na wysokości od 2,5 do 3 metrów, żeby wyłapywać te zanieczyszczenia, na 

które narażeni są mieszkańcy. 

Radny Stefan Gierlotka odniósł się do dwóch norm: o czynnikach szkodliwych  

w środowisku pracy oraz o czynnikach szkodliwych w środowisku zamieszkania, 

który reguluje że pomiary powinny być wykonywane na wysokości do 1,8 metra. .  

Naczelnik Wydziału Monitoringu ŚWIOŚ Pan  Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że 

jest to inny przepis. Norm wymienionych przez Pana Radnego nie można łączyć  

z normami o ochronie środowiska, gdyż mamy tu do czynienie  

z rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń, zjawiskami inwersyjnymi, mieszaniem się 

warstw powietrza. Są to więc zupełnie inne normy.  

Radny Stefan Gierlotka stwierdził, że stosowanie normy dot. środowiska 

zamieszkania byłoby bardziej zasadne. Radny zapytał czy pomiary z dwóch 

punktów pomiarowych znajdujących się na terenie miasta mają charakter 

reprezentatywny zgodnie z wnioskowaniem statystycznym, tzn. czy jest on taki 

sam na terenie całego miasta.  

Naczelnik Wydziału Monitoringu ŚWIOŚ Pan  Andrzej Szczygieł potwierdził. 

Wynika to z pomiaru dotyczącego ochrony zdrowia, który zlokalizowany jest  

w punkcie znajdującym się przy ul. Kossutha  oraz oddziaływania komunikacji, 

które jest mierzone w punkcie znajdującym się przy al. Górnośląskiej. Zasady 

lokalizacji stacji są ściśle określone przepisami. Jest to pomiar reprezentatywny dla 

całego miasta. 

 

Radny Tomasz Godziek poprosił o przygotowanie danych bardziej aktualnych. 

Już rok temu zgłaszał taką uwagę. Zapytał o dane dotyczące przekroczenia pyłów 

oraz ozonu i siarki. Głównym trucicielem jest niska emisja. Jest także transport  

i przemysł. Czy są dane odnośnie transportu, czy przekroczenia z nim związane 

spadają. Wydaje się, że transport samochodowy jest jednym z głównych trucicieli. 

Dlaczego tego nie akcentujemy. Ponadto Radny zapytał kto jest największym 

trucicielem Rawy. „Przemysł to pojęcie bardzo ogólne”.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacja jest wymogiem ustawowym  

i każdego roku jest przedstawiana na sesji Rady.  
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Pani Anna Wrześniak – Śląski  Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska 

w Katowicach wyjaśniła, że w kwietniu będzie nowa ocena jakości powietrza. 

Będą nowe dane. Terminy ustawowe określają jednak, że dane są opracowywane 

dopiero po roku monitorowania.  

Naczelnik Wydziału Monitoringu ŚWIOŚ Pan  Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że 

transport i przemysł są traktowane łącznie w opracowaniu, dlatego, że 

oddziaływują one na złą jakość powietrza w około 30 %. 70 % to jest 

oddziaływanie niskiej emisji. Transport samochodowy zwiększa przekroczenie 

tlenku azotu.  Nie jest uzasadnione aby eksponować to jako zasadniczą przyczynę 

złej jakości powietrza. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych, wiatrach, 

jakość powietrza poprawia się.  

Radny Tomasz Godziek ponownie zapytał o Rawę. Co do transportu, to 

samochodów jest coraz więcej i sytuacja jest coraz gorsza. Dlaczego tego nie 

zaakcentować i nie zwrócić na to uwagi.  

Pani Anna Wrześniak – Śląski  Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska 

w Katowicach wyjaśniła, że zanieczyszczenie Rawy stanowią  przede wszystkim 

ścieki komunalne.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że mieszkańcy skarżą się przede 

wszystkim na niską emisję. Jakie są działania ze strony ŚWIOŚ w celu pozyskania 

funduszy unijnych na ten cel. Dotacje ze strony miasta są zbyt niskie. Należy 

wspierać ogrzewanie węglem ekologicznym, gdyż na Śląsku jest to najbardziej 

dostępne paliwo.  

Pani Anna Wrześniak – Śląski  Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska 

w Katowicach wyjaśniła, że dotacje przydziela Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska. ŚWIOŚ zajmuje się monitoringiem środowiska,  kontrolą podmiotów  

i zapobieganiem poważnym awariom.  

Przewodniczący Rady dodał, że Pan Prezydent przedstawił pozytywne stanowisko 

do przedstawionej informacji. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady stwierdził, że 

Rada Miasta Katowice przyjęła informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku. 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Katowice  poddał pod głosowanie zmianę w 

porządku obrad polegającą na zamianie w punkcie 11  projektu uchwały w sprawie 

podjęcia działań związanych  z   przygotowaniem budżetu obywatelskiego z  (DS-

335/13) na (DS-62/14).  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788749.asx
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-335/13. W dniu 

25.02.2014r. wpłynął nowy projekt uchwały o druku sesyjnym DS-62/14 wraz  

z materiałem uzupełniającym. 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały. 

Sprawa była konsultowana z organizacjami pozarządowymi, jednostkami 

pomocniczymi.  

 

Radny Witold Witkowicz wyraził zadowolenie z powodu przystąpienia miasta 

Katowice do budżetu obywatelskiego. Zapytał  jaka będzie przyszła forma prawna 

tej regulacji.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że procedura podejmowania decyzji jest 

przewidywana w pierwszej połowie roku. Powinno być to bowiem realizowane 

wraz z procedurą  uchwalania budżetu. Zgłoszenia publicznych dyskusji powinny 

być przeprowadzone do końca czerwca, aby propozycje mogły być wprowadzone 

do budżetu. Będą być może tworzone rezerwy budżetowe do rozdysponowania na 

konkretne zadania.   

 

Radny Michał Jędrzejek zauważył, że jest to uchwała intencyjna. Dobra uchwała 

i ma właściwy kierunek. Mieszkańcy, którzy są nią przewidziani to osoby 

zameldowane w mieście Katowice, gdyż to one odprowadzają tutaj podatki  

i  tym samym partycypują w nich finansowo.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVI/1067/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2014r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-13/14. 

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

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503359.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093073
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503465.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788829.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu  i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1068/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki 

Rowerowej Miasta Katowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-11/14.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt 

uchwały.  

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Rozwoju Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVI/1069/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania wieloletniego planu rozwoju infrastruktury tramwajowej. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-269/13.  Projekt uchwały 

stanowi obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Pełnomocnikiem komitetu 

inicjatywy uchwałodawczej jest Pan Radny Tomasz Godziek. Do projektu uchwały 

przedstawiona została opinia Pana Prezydenta z dnia 30.12.2013r. Projekt był 

przedmiotem prac Komisji Rozwoju Miasta. Efektem tych prac jest wersja projektu 

przedstawiona do wiadomości Państwa Radnych i zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Zmienił się m. in. tytuł pierwotnego projektu uchwały, który 

brzmi „Projekt uchwały RMK w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice”. 

Po zmianach Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Radny Tomasz Godziek jako pełnomocnik komitetu inicjatywy 

uchwałodawczej przyjął poprawki zaproponowane w toku pracy Komisji Rozwoju 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093524
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394788942.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093407
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503577.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789012.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789012.asx
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Miasta jako autopoprawkę do projektu. Dodał, że na południu Katowic jest 

niedrożny system transportowy. Pojawiają się tam znaczne „korki”. System 

komunikacyjny jest więc niedrożny. 2 tys. zebranych podpisów świadczy o tym, że 

mieszkańcy są „za” tym projektem uchwały. W trakcie Komisji Rozwoju 

zaproponowano pewne zmiany w projekcie uchwały. Rozszerzono jego 

opracowanie. Poza tramwajem, uwzględniono w nim także kolej, autobusu, stacje 

park and drive, transport rowerowy. Ma być to systemowe rozwiązanie. Radny 

podziękował Panu Przewodniczącemu Rady za przyczynienie się do uzyskania 

kompromisu.  

Pan Prezydent Piotr Uszok podziękował  za przygotowanie projektu uchwały.  

 

Radny Marek Chmieliński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta 

przedstawił ustalenia Komisji. Oczytał projekt uchwały zawierający wszystkie 

poprawki Komisji.  

 

Radna Stanisława Wermińska pozytywnie oceniła projekt uchwały. Problemy 

komunikacyjne mają także dzielnice takie jak Panewniki i Ligota. Dobrze, że 

integruje ona cały system transportowy.  

 

Radny Tomasz Godziek jako pełnomocnik komitetu inicjatywy uchwałodawczej 

zaakceptował poprawki wypracowane w trakcie Komisji Rozwoju Miasta.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVI/1070/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie w  sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu” . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-26/14. 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093617
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503787.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789129.asx
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/Uchwała nr XLVI/1071/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w 

Szopienicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-27/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1072/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej  

w Nikiszowcu”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-28/14. 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVI/1073/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013 roku programu „Giszowieckie Centrum Aktywności 

Lokalnej”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-29/14. 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093684
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503843.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789186.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093767
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503900.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789252.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093840
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393503976.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789401.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1074/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013 roku „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży 

w Katowicach „Postaw na siebie!”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-30/14. 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1075/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013 roku „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-31/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1076/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093929
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504038.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789512.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394093998
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504108.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394789568.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394094095
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504181.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791060.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-32/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1077/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki  

i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego KWK „Wujek”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-33/14. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 

przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1078/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ulic  T. Kościuszki, Astrów i Wita Stwosza  

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-34/14. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 

przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym  się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394094173
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504238.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791112.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394094239
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504297.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791165.asx
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/Uchwała nr XLVI/1079/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wniosku do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego 

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-35/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVI/1080/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych i 6 lokali użytkowych – garaży 

ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-36/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1081/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-37/14. 

Komisja Organizacyjna 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=1394094307
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504365.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791219.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394094412
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504423.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791273.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394095685
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504490.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791324.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1082/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27   S K R E Ś L O N Y <zapis AV> 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

pani  B S  do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLI/950/13 Rady Miasta 

Katowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-39/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1083/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-40/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,   

proponując aby datę wyborów wyznaczyć na dzień 11 maja b. r. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1084/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 

22 Podlesie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-41/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394095779
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504563.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791372.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791422.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394096258
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504630.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791469.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097099
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504702.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791524.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr XLVI/1085/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-43/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Radny Adam Warzecha zwrócił uwagę, że większość obecnych zmian była 

proponowana przez Radnych oraz różne organizacje w momencie poprzedzającym 

podejmowanie  uchwały, czyli wiosną ubiegłego roku. Radny wyraził zadowolenie, 

że obecnie się je wprowadza, ale zarazem żal, że dokonuje się to tak późno. Dodał, 

że wprowadzenie tak dalece idących zmian w trakcie wykonywania zamówienia 

publicznego, wymagać może przeprowadzenia  inwentaryzacji. Może się bowiem 

zdarzyć, że część zadań wykonywana jest w sposób niezadowalający.  Od kilku 

miesięcy dopominamy się o zmniejszenie kosztów systemu, czyli pobierania od 

mieszkańców opłat. W systemie jest dość znaczna nadwyżka. Nawet po 

wprowadzeniu dzisiejszych zmian, nie zagospodaruje się jej, gdyż wynosi ona  1/3 

kosztów. Do obniżenia cen zatem dojść musi. Kolejna sprawa to włączenie do 

systemu przedsiębiorców (mikro), którzy prowadzą działalność gospodarczą  

w lokalach prywatnych, nie użytkowych ale odprowadzają odpady do pojemników 

komunalnych lub w sposób niezgodny z prawem, na nielegalne wysypiska. 

Dotyczy to m.in. odpadów budowlanych.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że zwiększenie 

zakresu usług od wykonawcy systemu oparte będzie o analizę prawną. Kontroling 

funkcjonowania systemu odbywa się na zasadzie przeprowadzania audytu i z jego 

wnioskami Rada zostanie zapoznana. W systemie można zadziałać w podwójny 

sposób: obejmujący systemem mieszkania lub mieszkania plus lokale użytkowe. 

Obecnie funkcjonuje system obejmujący mieszkańców, natomiast każdy  

z przedsiębiorców jest zobligowany do posiadania indywidualnej umowy na odbiór 

odpadów. Nie da się wybrać tylko jednaj kategorii przedsiębiorców, z podziałem na 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097401
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504766.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791571.asx
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mikro i makro. Trwa kontrola przedsiębiorców co do posiadania przez nich 

stosownych umów na odbiór odpadów. Środki, które pozostały w systemie  

w formie nadwyżki, nie mogą zostać przeznaczone na inny, niż system cel. Obecna 

regulacja wprowadza nowe usługi i dopiero po odczekaniu pewnego okresu czasu 

będzie można zbilansować koszty i je urealnić. Konieczny do takiej analizy jest 

pełny rok. Zależy to także od pogody, czy też pory roku. 

Radny Adam Warzecha zwrócił uwagę na pewną niekonsekwencję. Z jednej 

strony należy poczekać rok, a z drugiej strony zmiany do uchwały wprowadza się 

już teraz, nie odczekawszy tego okresu czasu. Jakiekolwiek zmiany powinny być 

więc wprowadzane po okresie roku. Zastosujmy tu to samo kryterium odnośnie 

całego systemu. Radny poprosił o wyjaśnienie tej rozbieżności.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że cały proces 

został wprowadzony w ubiegłym roku na terenie całego kraju. Niektóre gminy 

poradziły sobie z nim lepiej, inne gorzej. W mieście Katowice zafunkcjonował on 

bardzo dobrze. Mieszkańcy selekcjonują śmieci, zbiera się więcej odpadów, niż  

w ubiegłych latach. Obecnie stawiamy na jakość systemu w ramach posiadanych 

środków. Musimy wykorzystać te możliwości,  które obecnie mamy, a następnie po 

okresie roku ewentualnie wprowadzać zmiany.  

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że wydaje się, iż sens tych zmian jest 

merytorycznie uzasadniony. Zapytał czy do projektu uchwały wydała opinię 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie  

z ustawą konsultowanie uchwał z tą Radą wymaga publikowania wyników  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych przed dalszym procedowaniem nad 

projektem uchwały. Radny zapytał czy dopełniono tego zapisu.    

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że wszystkie 

procedury zostały zachowane. W trakcie konsultacji społecznych nie było uwag 

merytorycznych.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna dodała, że Powiatowa 

Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała pozytywne opinie do trzech 

kolejnych projektów uchwał dotyczących spraw związanych z gospodarką 

odpadami.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o sprawę odpadów wielkogabarytowych. 

Mieszkańcy domków jednorodzinnych pozytywnie odnieśli się do sprawy 

„wystawek”. Dobrze, że taką regulację wprowadzono. Ma ona się odbywać do 

godziny 6.00.  Czy nie można wydłużyć tej godziny. Radna zapytała także co 

oznacza zapis:  „miejsca zwyczajowo przyjęte”.  
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pana Marcin Krupa wyjaśnił, że „miejsca 

zwyczajowo przyjęte”, to te miejsca, które utrwaliły się jako dotychczas  

przeznaczone do magazynowania różnych odpadów, począwszy od liści po odpady 

wielkogabarytowe.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1086/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-44/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1087/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-45/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Do omawianego projektu uchwały nie wniósł także uwag Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny (opinia pozytywna).  

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=1394097468
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504825.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791624.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097536
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504893.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791669.asx
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVI/1088/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 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-4614 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o dotację celową dla Instytucji Kultury „Katowice 

- Miasto Ogrodów”  w wysokości 1.700.000 zł.  Czy można  by  

z niej zrezygnować, a skorzystać  ze  środków, które ta instytucja już posiada.  

Na 2014r. zaplanowano znaczne środki w wysokości 13.500.000 zł. 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że dotacje przyznaje 

organizator, czyli Rada Miasta. Dyrektor Instytucji Kultury, w związku ze 

zwiększeniem zadań nałożonych na kierowaną przez niego jednostkę, bez  

przyznania dotacji nie może podpisać żadnych zobowiązań, gdyż naraża go to na 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tymczasem w tym przypadku ważny 

jest czas. 

 

Radny Witold Witkowicz poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia dochodów  

o kwotę 500.000 zł z tytułu środków  z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 

1” o kwotę 500.000 zł. 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że środki te wpłynęły  

w ubiegłym roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i nie mogą być dwa razy 

zapisane, tym razem w budżecie na 2014r.   

 

Radny Tomasz Godziek poprosił o podanie szczegółów odnośnie koncertu 

organizowanego za 1.700.000zł w związku z otwarciem nowej siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Co składa się na tę kwotę  

i jaki jest cel tej imprezy.   

Wiceprezydent Krystyna Siejna przypomniała, że planowane jest otwarcie nowej 

siedziby NOSPr-u na październik 2014r. Na tę okazje przewidziano liczne 

koncerty, w tym występ London Symphony Orchestra wraz z Piotrem 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097607
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393504968.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791719.asx
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Anderszewskim.  Na cały cykl otwarcia obiektu, w ramach budżetu, przewidziano 

rezerwę celową w kwocie  3.000.000 zł. Jak będą znane szczegóły występu, Radni 

z pewnością będą się mogli z nimi zapoznać. 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała jakie były przesłanki do wypłaty odszkodowania  

z tytułu zwrotu kosztów stałych placu budowy w związku  

z wydłużeniem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego „Układ 

komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach  

w kwocie 260.153 zł.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że planowany układ komunikacyjny 

to teren górniczy. Miasto miało podpisane  porozumienie  

z Katowickim Holdingiem Węglowym, że w razie odkrycia pustek 

poeksploatacyjnych po niskiej eksploatacji, KHW przystosuje teren do możliwości  

jego zabudowy i wypełni pustki. W tym czasie firmy budowlane miały przestój  

w pracach budowlanych, co stało się  powodem konieczności wypłaty 

odszkodowania za nieudostępnienie terenu do wykonywania inwestycji.  

Radna Barbara Wnęk zapytała czy w związku z tym miasto podejmuje działania 

w celu odzyskania tych środków od Katowickiego Holdingu Węglowego.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wpływ szkód górniczych na 

inwestycje  w mieście jest permanentny, stąd ciągła procedura odszkodowawcza 

tocząca się przed sądami.  

 

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 5 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVI/1089/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 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-47/14. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394092960
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505040.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791779.asx
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Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 4 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVI/1090/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

akceptacji współorganizacji i współfinansowania przygotowania oraz 

przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy 

Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce 

mężczyzn 2014. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-55/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Komisja Kultury, Promocji i Sportu nie opiniowała projektu uchwały, gdyż 

wpłynął on po posiedzeniu komisji 

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jaka część z przewidzianych 10 mln zł 

przeznaczona jest na promocję miasta Katowice.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna wyjaśniła, że w latach 2012-

2015 jest to kwota 5.339.700 zł 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jaką część z tych pieniędzy już 

wykorzystano, a jaka będzie wykorzystana w najbliższych miesiącach.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna wyjaśniła, że wykorzystano 

kilkaset tysięcy złotych. Jest to niewielka ilość zaplanowanej kwoty. 

Mistrzostwa Świata odbędą się w bieżącym roku, stąd główna akcja promocyjna 

zaplanowana jest na rok bieżący. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest 

Telewizja “Polsat”. 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że tak mała ilość czasu może być 

niewystarczająca na tak dużą ilość pieniędzy przeznaczonych na ten cel.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna wyjaśniła, że półroczny okres 

czasu będzie zapewne czasem wzmożonej akcji promocyjnej. 

 

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 XLVI/1091/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097669
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505103.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791890.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097743
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2014. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-56/14. 

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po 

posiedzeniu komisji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1092/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-57/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zapytał czy nie ma jeszcze orzeczonego 

wyroku w tego typu sprawach.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to 

nowa dziedzina, także dla jurysdykcji sądów.  

 

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1093/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie rozpatrzenia wezwania 

mieszkańców ulic: Jana Baranowicza, Aleksandra Baumgardtena, Albina 

Siekierskiego oraz Alfreda Szklarskiego w Katowicach do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta 

Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505181.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791945.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097804
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505240.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394791994.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097872
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505324.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792046.asx


wypowiedzi Pana I       . Jaki jest plan rozwiązania problemu
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-58/14. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Pan Mariusz Skiba 
poinformował, że Komisja  nie wydała pozytywnej opinii w wyniku głosowania: 2 

głosy „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Pan M I złożył w dniu dzisiejszym wniosek o zabranie głosu na sesji  

w omawianym punkcie. 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, jednogłośnie, przy 22 głosach „za” 

udzieliła głosu Wnioskującemu. 

Pan M I zabrał glos w sprawie.  

/Przemówienie – zał. nr 2/ 

 

Radny Tomasz Godziek poprosił Panią Prezydent o ustosunkowanie się do 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, ze istotą 

sprawy jest podstawa prawna decyzji zatwierdzającej podział działki, która została 

następnie podzielona na 43 części. Przywołany jest w niej tylko art. 10 ust. 1 i 3, 

który nie daje gminie możliwości przejęcia działek pod drogi za odszkodowaniem. 

Nie ma tam ust. 5, który regulowałby z mocy prawa postępowanie zatwierdzające 

podział drogi. Rada Miasta Katowice w przypadku podjęcia omawianego  projektu 

uchwały, odrzuca wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie 

zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i powiatowych. Nie można tego zrobić, 

gdyż Katowice nie są właścicielem tych dróg, podobnie jak nie jest nim Skarb 

Państwa. Jest nią osoba prywatna.  

Radny Tomasz Godziek  zapytał dlaczego własność nie została wykazana  

w księgach wieczystych. Czy miasto nie może być mediatorem i złożyć wniosku  

w tej sprawie w sądzie. Jak to wygląda z punktu widzenia sądu.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że 

przygotowując projekt uchwały czyni się to na dzień stanu prawnego 

obowiązującego w danym momencie. Obecnie grunt jest własnością  prywatną. 

Sytuacja prawna jest skomplikowana, ale rozwojowa. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali sesyjnej nie rozwiążemy problemu. 

Wymaga to sądowej interpretacji przepisów prawa. 
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Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że jeśli jest spór, to zanim sprawa trafi 

do sądu, powinno się dążyć do jej rozwiązania. Odrzucenie wezwania jest zapewne 

zgodne z prawem. Radna zapytała co dalej, bo to najbardziej interesuje 

mieszkańców. Zaproponowała aby miasto przejęło te działki, bądź mieszkańcy je 

wykupili.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że rozstrzygniecie  jest w kompetencji sądu.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że w księgach 

wieczystych właścicielem działek jest osoba fizyczna. Wszyscy wnoszący  

o usunięcie naruszenia prawa uchwałą poczynili na wspomnianym gruncie nakłady. 

Miasto zatwierdziło podział, który nie przewiduje przejęcia gruntu za 

odszkodowaniem. Dzisiejsza uchwała odrzucając wezwanie, spowoduje, że sąd, bo 

zapewne tam sprawa znajdzie swój finał, wydając orzeczenie, iż uchwała Rady 

była wadliwa, będzie skutkować tym, że miasto pozostanie stroną w sporze.  

W przypadku kiedy sąd uzna, że miasto nie popełniło błędu przygotowując sporną 

uchwałę, spowoduje to, że pozostaną w sporze dwie strony: właściciel gruntu  

i mieszkańcy.  

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że ponieważ rozwiązanie jest niejasne, to 

zawsze można zagłosować przeciwko projektowi uchwały.  

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że powinniśmy znaleźć rozwiązanie 

pomiędzy miastem, właścicielem gruntu i mieszkańcami zanim sprawa trafi do 

sądu. Sąd powinien być ostatecznością. Powinno się dążyć do porozumienia. 

Zawnioskowała aby w projekcie uchwały wpisać, że „Rada Miasta wskazuje, żeby 

dojść do porozumienia”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli Radna chce złożyć wniosek do Komisji 

Uchwał i Wniosków, to zgodnie z regulaminem powinien być on złożony na 

piśmie. Dodał, że do WSA wniesiony zostanie wniosek o usuniecie naruszenia 

prawa. Rada Miasta odnosi się do wniosku, czy Rada Miasta podejmując jesienią 

ubiegłego roku uchwałę, naruszyła Państwa interes prawny, czy nie. Głosowanie 

nie zamyka procedury. Rozstrzygnie to niezawisły sąd.  

 

Pan M I stwierdził, że podpisując akty notarialne, poinformowano mieszkańców, 

że na mocy uchwały Rady Miasta mieszkańcy nie muszą wykupywać dróg, gdyż 

przejmuje je miasto. Nikt nie obserwował co miasto robiło. Ustawa nie może być 

traktowane wybiórczo t, tzn. że obowiązuje ust. 1 i 3, a nie obowiązuje ust. 5. Ktoś 

popełnił błąd, gdyż wydał pozwolenie na budowę bez dojazdu do drogi publicznej. 
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdził, że 

wychodzimy poza zakres projektu uchwały. Jest to droga zamknięta, są tam 

szlabany. Nie ma ona statusu drogi publicznej.  

 

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Projekt uchwały nie uzyskał  wymaganej  większości  głosów, przy 12 głosach 

„za”, 12 głosach sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  40  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez miasto Katowice za 2013 r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-59/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku  dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVI/1094/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  41  Rozpatrzenie  skarg i wniosków:  

Rozpatrzenie projektu  uchwały  skargi Pana  D C na  niewłaściwe działania 

pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-24/14. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.   

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVI/1095/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505537.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792103.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394097953
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505587.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792150.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1394098494
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/2/27/1393505646.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792203.asx
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1/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie oznakowania dojazdu do Kościoła 

Rzymsko-Katolickiego przy ul. Pięknej w Katowicach-Brynowie. 

2/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawy przebiegu linii autobusowej 51. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

24.02.2014r. 

3/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie uporządkowania skweru imienia 

Jasińskiego, położonego na Osiedlu Tysiąclecia Dolne na skrzyżowaniu Alei 

Bolesława Krzywoustego. 

4/ Radnego Józefa  Zawadzkiego  w sprawie: 

4.1. dofinansowania XIX międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych 

organizowanej w dniach 21-23 marca w MOSIR Spodek w Katowicach pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice. 

4.2. budowy zadaszenia na stadionie KS Rozwój w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Marka z dnia 

17.02.2014r. 

5/ Radnego  Jerzego  Dolinkiewicza  w sprawie uporządkowania skweru „bez 

nazwy”, położonego na Osiedlu Tysiąclecia – Górne, pomiędzy Kościołem Matki 

Boskiej Piekarskiej ul. Ułańska 13, a Strefą Aktywności Rodzinnej. 

6/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie frekwencji na rozprawach sądowych. 

7/ Radnego  Marka  Szczerbowskiego w sprawie daty oddania do użytku 

kluczowych inwestycji w mieście. 

8/ Radnego  Mariusza  Skiby w sprawie budowy układu komunikacyjnego w 

południowych dzielnicach Katowic. 

9/ Radnej  Marii  Sokół  w sprawie: 

9.1. wykonania parkingu przy Placu Pod Lipami w Katowicach Giszowcu. 

9.2. wyposażenia w piłkochwyty boiska w Parku Bolina. 

9.3. wydłużenia czasookresu funkcjonowania lodowiska „Jantor”. 

10/ Radnego Józefa  Zawadzkiego w sprawie: 

10.1. podjęcia interwencji dotyczącej zapewnienia mieszkańcom Katowic miejsc 

parkingowych. 

10.2. protestu mieszkańca Katowic odnośnie planów wydatkowania pieniędzy z 

kasy miasta Katowice. 

10.3. wykonania chodnika przy ul. Przekopowej do autostrady A4. 

10.4. podjęcia interwencji dotyczącej zapewnienia mieszkańcom Katowic 

godziwych warunków do życia. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

1.1. opieszałości Urzędu Miasta Katowice w załatwianiu spraw mieszkańców. 

1.2. zaniedbanych mostów Katowic w centrum Katowic. 

1.3. zaniedbań w centrum Katowic. 
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1.4. nieuzasadnionego ograniczenia młodzieży dostępu do boiska „Orlik”. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera sprawie: 

2.1. skrzyżowania ulic: Adama-Przyjazna-Górniczego Stanu w Giszowcu. 

2.2. wznowienia sprzedaży nieruchomości komunalnych na starym Giszowcu. 

3/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

3.1. przystanku tramwajowego na ul. Chorzowskiej. 

3.2. budowy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku. 

3.3. nieruchomości przy ul. Zabrskiej 2. 

4/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie linii autobusowej 138 i 238. 

 

Punkt 43  Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Archidiecezja Katowicka organizuje Dni 

Skupienia dla Samorządowców w dniu 12 kwietnia br.  

 

Punkt 44 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.55  zamknął  obrady XLVI  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792251.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/14/1394792300.asx

