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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLVII sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  26 marca 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.45 

Numery podjętych uchwał: XLVII/1096/14 – XLVII/1142/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Helena Hrapkiewicz  i  Tomasz  Godziek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 

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  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XLVI sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Podjęcie oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszonego przez 

Sejmik Województwa Śląskiego Roku Henryka Sławika (DS-93/14).  

7. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

8. Zapytania radnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Giszowieckie  

Centrum Aktywności Lokalnej” na lata 2014-2015 (DS-48/14).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-2015 (DS-49/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2014-2015 (DS-50/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-2015 (DS-51/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji 

Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 

2014-2015 (DS-52/14).   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności 

Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!” na lata 

2014-2015 (DS-53/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” za 2013 rok (DS-54/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-42/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

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

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (DS-61/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za 2013 rok 

(DS-64/14). 
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20. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. (DS-65/14). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. (DS-66/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Plac Przyjaciół z Miszkolca” (DS-67/14).  

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

terenie miasta Katowice „Henryka Dulęby” (DS-68/14).  

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

terenie miasta Katowice „Nowy Czekaj” (DS-69/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania (DS-70/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku” Strategii Miasta Katowice wynikającej z 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” 

(DS-71/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu współpracy miasta Katowice z 

organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” (DS-72/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 17 Giszowiec ( DS-73/14). 

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

terenie miasta Katowice „Profesora Waleriana Pańki” (DS-78/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-

79/14).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-

2014” za 2013 rok (DS-82/14).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”  za 

2013 rok (DS-83/14). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za 

2013 rok (DS-84/14).  
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34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2013 

rok (DS-85/14).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2013 roku (DS-86/14).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie miasta Katowice ( DS-87/14). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice 

w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-

88/14). Skreślony. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS-89/14). Skreślony. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice (DS-90/14).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na 

lata 2012-2016 (DS-91/14).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-92/14).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok (DS-95/14). 

Skreślony. 
43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku 

dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 (DS-96/14).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2013r. na 

zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, 

zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów 

zawierających azbest ( w budynkach/ lokalach mieszkalnych) (DS-97/14).  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 

Tartacznej w Katowicach (DS-98/14). Skreślony. 
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46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec państwa J i K C z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Kosmicznej 6/1 (DS-99/14).  

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

miasta Katowice na 2014 rok (DS-100/14).  

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-101/14).  

49. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości 

projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu (DS-102/14).  

49a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych 

        w 2014r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

        Niepełnosprawnych (DS- 104/14).  

49b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

       Miasta  Radzionków na realizacje zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji  

       w Centrum  Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.”  

       (DS-105/14).  

49c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego  

        Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców ulic: Jana  

        Baranowicza, Aleksandra Baumgardtena, Albina Siekierskiego oraz  

        Alfreda Szklarskiego w Katowicach (DS-106/14).  

50. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pana F K na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-63/14).  

- skargi Pani M P na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-74/14).  

- skargi Pani E S na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-75/14).  

- skargi Pana A B na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-76/14).  

- skarg Pani A M-S na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” (DS-77/14).  

- skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Pastelowe PL na niewłaściwe działania 

Prezydenta Miasta Katowice (DS-80/14). 

-skargi mieszkańców Katowic na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice 

(DS-81/14).  

51. Interpelacje radnych. 

52. Komunikaty i wolne wnioski. 



także Pana Z          K              , wnuka  Henryka Sławika

Panią K        H 
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53. Zamknięcie sesji.                                                                  

  

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLVII  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.  

Szczególnie serdecznie powitał – wnuczkę Józefa Antalla,  

a . 

Na sesji obecny był także Pan Adam Lubas – Radny Sejmiku Woj. Śląskiego – 

Przewodniczący Zespołu Rocznic i Jubileuszy. 

Przewodniczący Rady powitał również Pana Tomasza Kępę – Z-cę Naczelnika 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Pana Roberta 

Łuszcza – Z-cę Komendanta Miejskiego Policji.  

 

Prowadzący obrady 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/ Helenę Hrapkiewicz  

2/ Tomasza Godzieka  

W wyniku głosowania,  przy  17  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni:  Helena Hrapkiewicz  i Tomasz Godziek. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 
Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana  Marka 

Chmielińskiego. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 19 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397725248.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397725467.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000259.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397725640.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000327.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397725758.asx
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Protokół  z XLVI sesji Rady Miasta Katowice był dostępny 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 XLVI sesji Rady Miasta Katowice z dnia 26  lutego  

2014r. pod głosowanie. 

Protokół z XLVI sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 21 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 zawnioskował  o zmiany w porządku 

obrad polegające na:  

1/ skreśleniu punktu 38/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-89/14). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ skreśleniu punktu 42/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 

rok (DS-95/14). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ skreśleniu punktu 45/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

ulicy Tartacznej w Katowicach (DS-98/14). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

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

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

obrad polegające na:  

1/ skreśleniu punktu  37/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

Rady Miasta Katowice w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody 

głosowania (DS-88/14).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000400.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397725950.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000455.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000496.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000664.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000840.pdf


także Pana Z               K               , wnuk

H K
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2/ dopisaniu punktu 49a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2014r. ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (DS- 104/14).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 49b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miasta Radzionków na realizacje zadania pn.: „Utworzenie 

ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 

1945r.” (DS-105/14).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 49c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców 

ulic: Jana Baranowicza, Aleksandra Baumgardtena, Albina Siekierskiego oraz 

Alfreda Szklarskiego w Katowicach (DS-106/14).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna poinformowała, że do 

punktu 47 i 48 porządku obrad wpłynęły autopoprawki.  

  

Punkt 6. Podjęcie oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszonego 

przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Henryka Sławika. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt oświadczenia jako druk sesyjny nr DS-93/14. 

Oświadczenie stanowi inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych i szefów 

wszystkich klubów radnych.  

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Chmieliński odczytał treść 

oświadczenia.  

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt oświadczenia pod głosowanie.  

Oświadczenie zostało podjęte jednogłośnie przy 27 głosach ”za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce Pani  – wnuczki Józefa 

Antalla, a a  Henryka Sławika. 

Wręczono okolicznościowe kwiaty.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396000973.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001063.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001138.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726019.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001208.pdf
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O godz. 11.25 ogłoszono przerwę w obradach.  

 

Punkt 7 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

Wiceprezydent Miasta Katowice  Pani Krystyna Siejna przedstawiła  

informację  o  działaniach Prezydenta Miasta w okresie  od  25 lutego do 24 marca 

2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady 

Miasta w okresie między sesjami. 

W okresie od 27 lutego 2014r. do 26 marca 2014r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 27 lutego r. do 26 marca 2014r.: 

 

27 lutego- Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter uczestniczył  

w uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach 

28 lutego – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter uczestniczył  

w uroczystej Gali obchodów 50-lecia klubu GKS Katowice 

18 marca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Kompetencyjnego Senior Residence 

dla osób starszych i chorych na demencję 

 

Punkt 8 Zapytania radnych. <zapis AV> 

Radny Tomasz Godziek zapytał o planowaną inwestycję wielorodzinną przy ul. 

Harcerskiej 29. Okoliczni mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw. Radny zapytał  

więc na  jakim etapie są plany dewelopera. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić 

odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dwie sprawy: 

1/ dot. ulicy Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Plebiscytowej. Konkretnie o jadłodajnię 

i noclegownię dla bezdomnych. W godzinach wydawania posiłków nie można tam 

swobodnie przejść, gdyż następuje blokada chodnika. Jest to szlak do Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Kultury. Lokalizacja 

takiego miejsca w tej części miasta nie jest najlepsza. Nie jest to dobra wizytówka 

dla Katowic. Może należałoby ją przenieść w inne miejsce, bardziej na obrzeża.  

2/ brak ogrodzenia od torów kolejowych, na wysokości ul. Floriana, 

Paderewskiego. Stan kładki przeznaczonej do przejścia dla pieszych jest tam  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726108.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726217.asx
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w fatalnym stanie. Wzdłuż torów znajduje się wysypisko śmieci. Obecny stan 

stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przyznała, że lokalizacja noclegowni dla 

bezdomnych przy ul. Jagiellońskiej nie jest najlepsza. Trudno jednak znaleźć inny 

budynek z przeznaczeniem na ten cel. Przeniesienie tego typu działalności na 

obrzeża nie jest właściwe, gdyż miejsce to służy ludziom potrzebującym noclegu  

i ciepłego posiłku. Nikt nie chce mieć obok siebie takiej działalności. Jest to 

problem wizerunkowy, ale zarazem trudny społecznie. 

W sprawie kładki,  Pani Wiceprezydent stwierdziła, że miasto od dłuższego czasu 

współpracuje z koleją. Udało się podpisać porozumienie o udostępnieniu kładki na 

ul. Pukowca i zapewne będzie to początek współpracy miasta z koleją. Co do 

ogrodzenie, to miasto zgłosi problem do PKP.  

Radny Piotr Pietrasz zapytał kiedy będzie gotowy plac zabaw przy ul. 

Koszarowej i Adamskiego. Część mieszkańców wystąpiła tam o konsultacje 

społeczne, twierdząc, że plac jest niepotrzebny, inni chcą aby plac oddano jak 

najszybciej. Ile czasu zajmą takie  konsultacje.  

Kolejna sprawa to brak wydawania kolacji w Domu Dziennego Pobytu. Radny 

poprosił o informację.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że plac 

zabaw nie może dzielić, stąd konieczne jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. Wydaje się,  że powinny się one zakończyć do końca kwietnia br. 

Procedura wyboru wykonawcy i realizacja placu zabaw spowoduje, że wykonanie 

placu zabaw będzie możliwe do końca lata br.  

W sprawie dotyczącej posiłków wydawanych w Dziennych Domach Pobytu, to 

przebywanie w nich określono do godziny 16.00. Do tej pory przewidziano trzy 

posiłki. Obecnie stworzono inne warunki i posiadane środki przeznacza się na 

śniadania i kolacje. Skoro dzienny pobyt kończy się o godzinie 16.00, to kolacja 

nie jest wydawana. Nie jest  to uszczuplenie środków, tylko ich przeorganizowanie 

na obligatoryjne posiłki.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała jakie podjęto działania, żeby zniwelować 

problem gromadzenie się osób przed  Towarzystwem Charytatywnym, 

znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej. Należy wspomóc tę organizację, a nie 

„odsuwać problemu”. Miejsce jest dobre, gdyż wszyscy potrzebujący je znają. 

Należy jedynie przeorganizować działalność tam świadczoną. Może np. 

zorganizować ubikacje, aby nie korzystano z okolicznych bram.  

 

Radny Dariusz Łyczko zgłosił inicjatywę zmiany lokalizacji komisji obwodowej 

nr  95, która znajduje się obecnie w Gimnazjum nr 13 . Osoby starsze mają 

problem z dotarciem do tej szkoły.  
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że miasto 

pracuje nad zmianą lokalizacji tej komisji.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do tematu placu zabaw pomiędzy ulicami 

Adamskiego a Koszarową. Nie wszyscy mieszkańcy chcą tej  lokalizacji. Twierdzą, 

że jest tam mało dzieci. Radna zapytała kiedy odbędą się konsultacje, gdyż chce  

w  nich uczestniczyć. Mieszkańcy przedstawili  także plany lokalizacji w innym 

miejscu, do rozważenia. W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Radnej Wermińskiej, 

stwierdziła, że ulica Jagiellońska jest szlakiem „międzynarodowym”, prowadzącym 

do Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz  w sprawie kładek PKP, zapytał kiedy kładka na 

Pukowca, obecnie nieczynna, zostanie uruchomiona dla ruchu. Obecnie 

mieszkańcy przechodzą w tym miejscu  przez tory.  

Ponadto zapytał kiedy zakończy się remont Placu Wolności.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że podpisano 

porozumienie dotyczące udostępnienia kładki w celu  jego remontu  

i  administrowania. Miasto chciałoby wykonać prace  do lata br.  

Plac Wolności wraz z remontem ul. 3 Maja mają być zakończone do końca sierpnia 

2014r.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że kładka dla pieszych prowadząca od 

ulicy Paderewskiego do ul. 1 Maja, to problem, który od wielu lat nie jest 

załatwiony. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Tymczasem wciąż mamy do 

czynienia  z „przepychanką” pomiędzy PKP, a Urzędem Miasta o to, kto 

odpowiada za tę kładkę. Problem powinien zostać rozwiązany systemowo. 

Potrzeba śmiałego projektu. Radny zapytał kiedy zakończy się ten „brazylijski 

serial”.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że kładki są 

własnością PKP. To, że miasto negocjuje porozumienie w celu remontu  

i administrowania kładek, to już duży krok naprzód.  

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że sytuację należy uporządkować i unikać 

przepychanek pomiędzy miastem i PKP.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał na jakim etapie jest poszukiwanie nowej siedziby 

dla Klubu Bokserskiego „Kleofas”. Nic na razie w tym temacie się nie dzieje. Czy 

rozważa się inną lokalizację.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że „Klub 06 

Kleofas” nie był nigdy w zasobach miasta, tylko Katowickiego Holdingu 

Węglowego. Obłożenie miejskich obiektów sportowych jest już bardzo duże. Być 
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może GKS wygospodaruje pomieszczenia na ten cel przy ul. Bukowej. Rozmowy 

trwają.  

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że oszczędziła nas w tym roku zima 

Zapytał czy z tego powodu miasto poniosło mniejsze wydatki.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że będzie, na 

sesji, jak co roku, przedstawione  sprawozdanie z „Akcji Zima”. Tam podane 

zostaną szczegóły.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

„Giszowieckie  Centrum Aktywności Lokalnej” na lata 2014-2015. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-48/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1096/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-2015. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-49/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1097/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2014-2015. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-50/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1098/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726290.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396515569
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001285.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726384.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396515635
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001357.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726441.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396515751
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001483.pdf
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-2015. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-51/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1099/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na 

lata 2014-2015.  <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-52/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1100/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!” 

na lata 2014-2015. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-53/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1101/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” za 2013 rok. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-54/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726503.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396515836
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001544.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726573.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396515915
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001596.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726680.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396516007
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001691.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726787.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1102/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-42/14.  

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącego Rady 

Miasta. 

Do projektu uchwały wpłynęła opinia Pana Prezydenta z dnia 19.02.2014r.  

Uwagi Pana Prezydenta zgłoszono w formie autopoprawki do projektu uchwały.  

W trakcie konsultacji społecznych żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła 

uwag do projektu uchwały (Pismo Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny 

Siejnej z 17.03.2014r. ) 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/1103/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-38/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1104/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517115
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001748.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726892.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517206
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001805.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397726973.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517282
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001908.pdf
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Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-61/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1105/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za 2013 rok. <zapis 

AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-64/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1106/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20  Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-65/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/1107/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397731010.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517453
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396001963.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727220.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727220.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517558
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002019.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727357.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517646


 

 

 16 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.  <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-66/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/1108/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Plac Przyjaciół z Miszkolca”. 

<zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-67/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1109/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-68/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1110/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

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

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-69/14. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002076.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727490.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517733
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002130.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727621.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396517811
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002248.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727748.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518085
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002317.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727871.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1111/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-70/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

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

głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XLVII/1112/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku” Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-71/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1113/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013 roku „Programu współpracy miasta Katowice z 

organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-72/14. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518222
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002418.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397727930.asx
DS-70-14.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518317
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002504.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728085.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518399
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002564.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728172.asx
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Radny Tomasz Godziek stwierdził, że najważniejsze w omawianym obszarze są 

otwartość i transparentność. Prawie rok temu, przedstawiciele Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku publicznego wypowiadali się na sali sesyjnej, zgłaszając 

swoje uwagi i propozycje. Nie zostały one uwzględnione. Był to jeden z powodów, 

dla którego cztery organizacje zrezygnowały z uczestnictwa w platformie. Są to 

niezależne organizacje, także w sensie finansowym. Co do transparentności, to do 

obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT-ów), w nowej 

perspektywie,  wybrana  została  „jedna organizacja”, a na projekt przeznaczono  

20 mln zł. „Temat jest wątpliwy, gdyż nie było procedury wyboru tej organizacji”. 

W jaki sposób został wybrany ten podmiot.  

 

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że program to 

współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. Współpraca, która 

od obu stron wymaga transparentności,  przejrzystości i zaufania. To, że  

z Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zrezygnowało trzech 

uczestników, to prawdopodobnie, niespełnienie przesłania, które organizacje 

pozarządowe tym przedstawicielom powierzyły. Wszystkie gremia powinny 

działać  tak, że nie pracują one  „tylko pod dyktando jednego, ale wypracowują 

kompromis. Ten kompromis należy przyjąć i realizować.”  

W odpowiedzi na sprawę dotyczącą ZIT-ów, miasto jest jednym z podmiotów, 

które może do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych zgłaszać swoje projekty. Katowice takie projekty złożyło.  

W związku z tym, że Urząd Marszałkowski nie ma opracowanej procedury 

zgłaszania, poza jednostkami samorządu terytorialnego, to była sugestia, aby do 

czasu jej wypracowania, program zgłaszać właśnie za pomocą jednostek 

samorządu terytorialnego. Jedna z organizacji, która uczestniczyła w szkoleniu 

organizowanym przez Śląski Urząd Marszałkowski, zgłosiła projekt  poprzez 

Urząd Miasta. Urząd Marszałkowski nadal go konsultuje i procedura nie jest 

jeszcze zamknięta. Obecnie więc, ktoś kto ma pomysł może zgłosić go poprzez 

konsultacje,  ogłoszone przez Urząd Marszałkowski, albo poprzez NGO-sy lub 

inne podmioty, poza jednostkami samorządu terytorialnego. Miasto Katowice 

złożyło wnioski  na około 164 mln zł i są to wnioski do dyskusji, oceny i wyboru. 

Oczywiście Katowice nie są w stanie zrealizować  wszystkich projektów.  Rozpisze 

dopiero konkursy na ewentualną ich realizację.  
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Radny Tomasz Godziek stwierdził, że ZIT-y powinny być dostępne w sensie ich 

zakresu. Na zadawane początkowo pytania, stwierdzono, że „na razie jest za 

wcześnie”, tymczasem „trzeci sektor” nagle dowiedział się o decyzji „po fakcie”, 

gdyż informacja jest obecnie na stronach KZK GOP. Nie było informacji, że temat 

jest otwarty dla wszystkich, a obecnie wiadomo, że jedna organizacja już 

„wygrała”. Istnieje obawa, że nie będziemy mieli wpływu na projekty, gdyż „pójdą 

one do realizacji”.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna poprosiła, żeby Pan Radny 

zapoznał się z dokumentami, konkretnie z protokołem posiedzenia Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z czerwca ubiegłego roku. O ZIT-ach nie było 

tam mowy. „To nie jest nasz, miejski projekt”. Każdy może taki projekt zgłosić. 

Urząd Marszałkowski nie opracował takiej procedury, więc zaproponował aby 

zgłosić go poprzez miasto. Katowice same do ZIT-ów aplikują. To nie miasto je 

wybiera, jak i nie odrzuca. „Jeżeli ktoś przespał, to musi szukać pociągu, który 

„dowiezie” go jeszcze do ZIT-ów”.  

Radny Tomasz Godziek wyjaśnił, że to nie był zespół Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, tylko Zespól Interdyscyplinarny. W czerwcu 

ubiegłego roku pytano o program. Uzyskano odpowiedź, że nie ma nic w planach. 

Od listopada „mamy blokadę informacyjną”. …„Jedna z tych organizacji nie miała 

tej blokady, a inne organizacje dopytywały Urząd”.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że „żadna organizacja 

nie pytała w Urzędzie o ZIT-y, gdyż nie są one miejskie”.  

Radny Marek Szczerbowski  zapytał co należałoby poprawić i zmienić we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że oczywiście 

„wszystko co robimy, moglibyśmy robić lepiej, więcej, dla większej ilości ludzi”. 

Opieranie się tylko na budżecie miasta, nie zawsze prowadzi do zwiększenia 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Miasto złożyło wnioski na ponad 

160 mln zł. Gdyby udało się zaaplikować, to byłyby środki realizowane przez 

NGO-sy, na terenie miasta i dla jego mieszkańców, w różnych obszarach 

społecznych.  

Radny Marek Szczerbowski  zwrócił uwagę, że należałoby zastanowić się jakie 

powinny być priorytety przy wydatkowaniu środków publicznych na działalność 

związaną z organizacjami pozarządowymi, ustalić obszary współpracy i nadać im 

stosowne priorytety. Nie jest tak, że: „będzie więcej pieniędzy, to będzie lepiej”.  

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że miasto co roku stara 

się wypracować program, który z zadowoleniem zostanie przyjęty przez 

organizacje pozarządowe. Już w kwietniu każdego roku rozpoczyna się praca nad 

programem. Na zespołach doradczych omawia się wszystkie dziedziny, które 

uchwałą okołobudżetową przyjmuje się do realizacji w październiku.  
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Radny Arkadiusz Godlewski zacytował wypowiedź jednego z wielkich Polaków, 

który stwierdził, że „Jeżeli nie wiesz jak się zachować, to zachowuj się 

przyzwoicie” . Sformułowanie, iż Urząd Marszałkowski nie opracował procedur  

i w związku z tym zwalnia to miasto z procedury konkursowej, nie jest żadnym 

wytłumaczeniem. Współpraca z organizacjami pozarządowymi polega na tym, 

żeby lepiej i efektywniej realizować zadania publiczne, zadania własne gminy. 

Mamy strategię, diagnozę problemów społecznych, do rozwiązywania których  

poszukujemy partnerów, ale koniecznie w procedurze konkursowej.   

Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że cytat powinien 

obowiązywać wszystkich. Jest na tyle pojemny, że wszyscy powinni się nad nim 

pochylić z równym szacunkiem. Jeżeli mówimy o poprawnej procedurze, to miasto 

Katowice nie ma nic do ukrycia jeżeli chodzi o ZIT-y. Jedyną dostępną „ścieżką” 

jest ta, że jednostki samorządu terytorialnego mogą składać takie wnioski do ZIT-

ów. „Jedna z organizacji pozarządowych była gotowa ale nie miała gdzie tego 

wniosku złożyć, Urząd Marszałkowski go nie przyjmował, to złożyła go na terenie 

miasta, w którym działa”. Należy jak najszybciej wynegocjować procedurę 

zgłaszania wniosków przez organizacje pozarządowe.  

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że dobrze, iż można naprawić błędy 

związane z ZIT-ami. Zaproponował aby wspólnie wymyślić procedurę dotyczącą  

selekcji wyboru partnerów. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że za sposób współpracy pomiędzy 

miastem, a NGO-sami odpowiada nie tylko jedna strona. Często to organizacje 

pozarządowe muszą się podporządkować określonym rygorom. Musimy stworzyć 

ramy, które nie będą budzić wątpliwości. W omawianym obecnie punkcie 

porządku obrad nie powinniśmy mówić tylko o ZIT-ach, gdyż nie są one 

elementem sprawozdania.   

 

Radny Tomasz Godziek zauważył, że obecnie mamy trzy organizacje, które 

zaproponowały obszary do samodoskonalenia. Miasto ich nie uwzględniło. Jeżeli 

tak ma wyglądać współpraca i kompromis, to nic tutaj nie zrobimy. Strategia 

Rozwoju  Subcentrum, realizowana będzie przez  Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej. Jest to podpisany w ramach partnerstwa z miastem Katowice.  Nie jest 

więc tak, że ZIT nie jest miejski.  

 

Radna  Stanisława  Wermińska zauważyła, ze wydawane są olbrzymie środki na 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zapytała jaka jest kontrola 

wydawania tych środków. Na co i ile tych środków przeznaczono na omawiany cel.  
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Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że kontrola jest 

prowadzona, zarówno pod względem finansowym, merytorycznym, jak   

i osobistym.  

 

Radny Wiesław Mrowiec zapytał, czy którykolwiek z Radnych złożył podczas 

posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jakiekolwiek 

wnioski, odzwierciedlające dzisiejszą dyskusję. 

 

Radny Tomasz Maśnica jako członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, stwierdził, że był przedstawiciel, który poruszał tę sprawę. 

Sprowadziło się to do sytuacji, że jedna z organizacji nie dowiedziała się  

o terminach zgłaszania i poczuła się pominięta.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że na żadnej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego nie rozmawiano o ZIT-ach. Ktoś mówi 

tutaj o Zespole Interdyscyplinarnym, o innych gremiach, tymczasem „proszę 

mówić konkretnie o zastrzeżeniach”.  

  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku sprzeciwu i 10 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVII/1114/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 17 Giszowiec . <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-73/14.  

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 11 marca 2014r. nie wniósł zastrzeżeń 

do projektu uchwały, uznając, iż spełnia on wymogi formalne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1115/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Profesora Waleriana Pańki”. <zapis 

AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-78/14. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518492
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002625.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728249.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518611
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002722.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728305.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728305.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1116/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną  

w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. <zapis 

AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-79/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1117/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W tym  momencie prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Marek Chmieliński.  

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-

2014” za 2013 rok. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-82/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1118/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”  za 

2013 rok. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-83/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518697
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396002798.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728393.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728393.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518771
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396003252.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728453.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518877
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396003321.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728697.asx
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1119/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za 

2013 rok. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-84/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1120/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2013 

rok. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-85/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1121/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W tym momencie prowadzenie sesji przejął ponownie Pan Przewodniczący Jerzy 

Forajter.  

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2013 roku. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396518960
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396003375.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728577.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396519088
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396005693.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728627.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396519194
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396005838.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728765.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-86/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 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 XLVII/1122/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-87/14. 

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Radny Witold Witkowicz wyraził zadowolenie, że miasto Katowice kontynuuje 

udzielanie dotacji dla żłobków niepublicznych, co jest o tyle istotne, że w mieście 

wciąż brakuje miejsc w żłobkach publicznych. Niedobrze, iż dotacja obłożona jest 

restrykcjami. Ustanowienie sztucznej granicy opłaty za żłobek niepubliczny, który 

warunkuje dotację, nie powinno mieć miejsca. Radny stwierdził, że powinno się 

usunąć zapis punktu 2 w § 2 projektu uchwały. Dodatkowym argumentem za tym 

jest fakt, że koszt utrzymania dziecka w żłobku publicznym wynosi 1300 zł, 

natomiast w  prywatnym 800 zł ( bez kosztów wyżywienia). Radny zapytał jaki 

sens ma więc utrzymywanie tej „sztucznej granicy”, czyli 800 zł.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że dotacja na 

dziecko w żłobku wynosi 400 zł, co stanowi 50 % opłat. Nie może być ona wyższa 

niż 800 zł.  

Radny Witold Witkowicz powtórzył, że proponuje usunięcie punktu 2 w § 2 

projektu uchwały.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że inicjatywą 

zgłoszoną w ubiegłym roku przez radnych było aby dofinansować  

w 50 % opłatę za żłobek, a  były to wówczas kwoty od 600zł do 1000zł. Ustalono, 

że miasto będzie dopłacało po 400zł na każde dziecko i że opłata  

w żłobku nie może przekroczyć 800 zł. Opierano się wówczas na kosztach  

ponoszonych w podmiotach niepublicznych. Jeżeli „uwolnimy górną opłatę”, to 

podmiot prowadzący żłobek pobierze dotychczasową, ustaloną przez siebie, plus 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520037
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396006031.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728828.asx
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dotację, ponieważ ustali sobie koszty,  przykładowo na 1200zł. Z miasta pobierze 

dotację w kwocie 400zł, a od rodziców 800zł.  

Pani Wiceprezydent dodała, że przedstawiony projekt uchwały jest tożsamy  

z uchwałą  podjętą w ubiegłym roku. Doprecyzowano w nim jedynie zapisy, które 

mogły być różnie interpretowane.  

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że „ukryte opłaty” zawsze mogą zostać 

wprowadzone przez żłobki niepubliczne. W związku z tym obciążenie rodzica  

i tak ma miejsce. Radny nadal uważa, że zapis punktu 2 w § 2 stwarza „sztuczną 

barierę”. Wspieranie prywatnych przedsiębiorców musi mieć miejsce, skoro koszt 

utrzymania dziecka w żłobku jest tak wysoki. Powinno się wspierać także rodziców 

i proporcje te należy mądrze wyważyć.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna uznała, że zapis jest 

właściwy. Miasto przeznacza 400zł, rodzic także 400zł  i dzięki temu chroniona 

jest rodzina.  

Radny Adam Warzecha zapytał dlaczego w sytuacji, w której mamy do czynienia 

z opłatą 1300zł w żłobku miejskim, w podmiocie niepublicznym wyznaczamy 

opłatę wielokrotnie niższą. Dlaczego zatem „upośledza się” przedsiębiorcę 

prywatnego, któremu miasto zleca wykonanie zadania własnego.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że koszt 

utrzymania dziecka w żłobku publicznym wynosi 1260zł. Miasto stara się 

zwiększać  ilość  miejsc w tych podmiotach.  W ubiegłym roku wnioskowano 

400zł dofinansowania i taka kwota się „przyjęła”.  

Radny Adam Warzecha zauważył, że „coś, co było dobre rok temu niekoniecznie 

musi być dobre także dzisiaj”. W tym czasie spora ilość mieszkańców Katowic  

z miasta wyjechała. Musimy przedsięwziąć środki zaradcze, aby ta niekorzystna 

tendencja demograficzna została powstrzymana, a wręcz się odwróciła. Skoro 

miasto nie chce zlecać zadań w tym zakresie podmiotom zewnętrznym, to może 

najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie własnych żłobków i finansowanie 

tych miejsc z budżetu miasta. Obecnie każda forma wsparcia jest dobra. Radny 

zapytał dlaczego w punkcie 2 § 2 nie można wpisać kwoty 1266zł  

Wiceprezydent  Krzysztof  Marek poinformował, że w ubiegłym roku  

w mieście Katowice funkcjonowały trzy prywatne żłobki. Najniższa oplata  

w nich wynosiła 580zł, najwyższa 960zł. Obecnie takich żłobków mamy dziesięć. 

Wpływają kolejne wnioski. Ustalona „górna cena zaporowa” nie powoduje więc 

zahamowania w tworzeniu  nowych  podmiotów. Wiceprezydent zaproponował 

aby odczekać jeszcze rok i zobaczyć, w jakim kierunku sprawa żłobków będzie się 

rozwijała. 

Radny Witold Witkowicz przypomniał, że w ubiegłorocznej propozycji Klubu 

„PO”, zaproponowana kwota dofinansowania wynosiła 600zł. W drodze 

kompromisu wyrażono zgodę na 400zł . Wydaje się, że w propozycjach do budżetu 
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miasta, proponowaną kwotą utrzymania dziecka w żłobku jest kwota 1309zł. 

Kwota 1266zł dotyczyła roku 2012. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że to, iż 

koszt dziecka w żłobku publicznym wynosi prawie 1300zł, nie oznacza, że rodzic 

ponosi taką opłatę. Płaci on 150zł. W żłobku niepublicznym miasto udziela dotacji 

w kwocie 400zł , po to aby rodzic płacił 400zł. W przypadku „uwolnienia opłaty”, 

którą może pobierać podmiot prowadzący  żłobek,  ustalamy  ją w kwocie  1300zł,   

to wówczas rodzic będzie dopłacał  800zł. Uchwała rozszerza miejsca w żłobkach 

na podmioty niepubliczne, dotując je w połowie przez miasto: rodzic 400zł i 

dotacja z miasta 400zł.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter zauważył, że jeżeli w ciągu ostatniego 

roku, przy obecnym poziomie dotowania  ilość  żłobków niepublicznych wzrosła  

z trzech do dziesięciu, to znaczy, że kwota dofinansowania „opłaca” się wszystkim, 

zarówno rodzicom, jak i podmiotom prowadzącym żłobki.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy te same przepisy  

SANEPID-u dotyczą  podmiotów  publicznych i niepublicznych. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że  ustawa 

jest bardziej „liberalna” jeżeli chodzi o podmioty niepubliczne.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że fakt, iż liczba żłobków 

niepublicznych zwiększyła się z trzech do dziesięciu, to nie jest wynik naszych 

działań, tylko determinacji, gdyż miejsc w żłobkach w mieście Katowice brak. 

Tymczasem jest to zadanie własne gminy. Żłobek publiczny to koszt 1300zł, rodzic 

opłaca 150zł, tymczasem w żłobku niepublicznym koszt ten ma się zamykać  

w kwocie 800zł. „Zamknięcie tej górnej granicy” jest więc niedobre  

i sztuczne. Radna wniosła także o wykreślenie zapisu punktu 2 w § 2. 

 

Radny Adam Warzecha  stwierdził, że skoro koszty pobytu dziecka w żłobku 

publicznym  wynoszą 1300zł, a rodzic płaci 150zł, to miasto dotuje takie miejsce 

na kwotę 1150zł, pod warunkiem, że znajdzie się miejsce dla dziecka  

w takim żłobku. Z drugiej strony miasto nie jest w stanie i nie podejmuje się 

stworzenia własnych miejsc, a jednocześnie przedsiębiorcy prowadzącemu żłobek 

niepubliczny wyznacza się granicę 800zł. Czy oznacza to, że „żłobek miejski jest 

nieefektywny”. Jest to zadanie własne gminy. „Mamy problem demograficzny,  

a my kłócimy się o kwoty dla budżetu tak naprawdę niewielkie”.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała czy takie działania, które wykonuje miasto są 

efektywne, skoro „za 800zł da się prowadzić żłobek, a miasto prowadzi go za 

1300zł”. O wysokości kosztów i tak zadecyduje rynek.  
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Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że zazwyczaj działalność niepubliczna 

wydaje się być w wielu obszarach efektywniejsza  niż publiczna. Skoro wciąż 

rośnie zainteresowanie żłobkami niepublicznymi, to „spróbujmy sprawę 

przegłosować”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i 8 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVII/1123/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Skreślony. <zapis AV> 

Punkt 38 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-90/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska 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 XLVII/1124/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-91/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 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 XLVII/1125/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520115
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396006089.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728891.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728942.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397728991.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520191
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396006164.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729044.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520271
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-92/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady  

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1126/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla 

osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-96/14. 

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

posiedzeniu Komisji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady  

poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.   

/Uchwała nr XLVII/1127/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2013r. na zadania 

związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 

odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ( w 

budynkach/ lokalach mieszkalnych). <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-97/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396006260.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729099.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520356
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396006958.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729176.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729277.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520435
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007195.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729332.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku głosów 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XLVII/1128/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec państwa J i K C 

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Kosmicznej. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-99/14. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1129/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 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-100/14. Do projektu 

wpłynęła autopoprawka. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. Polega ona na zwiększeniu środków na dotację w kwocie 2 mln 

800 zł  dla  NOSPR w związku z otwarciem tego obiektu, w szczególności na 

promocję.  

Radny Tomasz Godziek zapytał o drogi publiczne (wzrost o 7 mln zł).  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska wyjaśniła, że istnieje szansa na 

pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie 

- przebudowa drogi ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do pętli tramwajowej  

w Katowicach Zawodziu. Jest to możliwość 85 % dofinansowania.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVII/1130/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396520517
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007372.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729389.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729440.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396521564
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007511.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729500.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396522053
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007687.pdf
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Punkt 48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

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

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-101/14. Do projektu 

wpłynęła autopoprawka. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały wraz z 

autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVII/1131/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-102/14. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały  

i stwierdziła, że jest to konsekwencja uchwalenia trybu prac nad budżetem 

obywatelskim.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Rady potwierdził, że budżet obywatelski w kwestii ustalenia 

kwoty przeznaczonej na ten cel nadal pozostaje w gestii Rady Miasta Katowice.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XLVII/1132/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2014r. ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-104/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła 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, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729563.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396522126
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007790.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729619.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396522239
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007883.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729684.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 

braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XLVII/1133/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miasta Radzionków na realizacje zadania pn.: „Utworzenie 

ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 

1945r.” <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-105/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1134/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców 

ulic: Jana Baranowicza, Aleksandra Baumgardtena, Albina Siekierskiego oraz 

Alfreda Szklarskiego w Katowicach.  <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-106/14.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1135/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 50 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F K na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-63/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy Skarżący chce zabrać głos w sprawie projektu. 

Na sali obrad nie było Zainteresowanego. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396522342
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396007950.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729747.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396524233
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396008106.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729809.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396524405
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396008717.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729871.asx
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dę na zabranie głosu przez Pana A 
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1136/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M P na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV>  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-74/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1137/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani  E  S na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-75/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVII/1138/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A  B na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-76/14 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Z prośbą o zabranie głosu zwrócił się Skarżący pismem z dnia 24.03.2014r.  

 

Rada Miasta Katowice wyraziła zgo

, w wyniku głosowania – 20 głosów „za”.  

Pan A B stwierdził, że „to co się dzieje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

zakrawa na skandal, a być może nawet dochodzi do łamania prawa. Jeżeli łamanie 

prawa to przestępstwo, to  dochodzi do przestępstw pod wodzą Pani Dyrektor Anny 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396524957
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396008785.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729933.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396525406
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396008904.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397729992.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396526943
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396008972.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730102.asx
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Trepki”. …”Ustawa o pomocy społecznej ma na celu zabezpieczenie godności 

życia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej”….”Zamiast na 

pomoc,  Dyrektor  rozdziela środki na nagrody dla siebie i pracowników. Kiedy 

chciałem ludziom pomóc napisać odwołania, „błagali mnie abym tego nie robił, 

ponieważ nic nie dostaną. Taki terror stosuje Pani Anna Trepka w MOPS-ie. „Albo 

bierzesz „ochłapy” na „kolanach”, albo nic nie dostaniesz”. „Annie Trepce mylą się 

pojęcia służby dla społeczeństwa i  demokracji  z „terrorem stalinowskim”  

i „komunistyczną wszechwładzą”, a być może Anna Trepka tęskni do 

„putinowskiej Rosji”.  

Przewodniczący Rady przerwał Skarżącemu wypowiedź, przypominając, że mówi 

o osobie, która jest funkcjonariuszem publicznym, chronionym prawem. Poprosił  

o odniesienie się do meritum.  

Pan A B stwierdził, że Pani Trepka „zniszczyła ustawę o pomocy społecznej 

wprowadzając „haniebne” stawki pomocy”. 50 zł raz na 6 miesięcy na zakup 

odzieży, obuwia i bielizny, na leki 60 zł. Pani Trepka „nie ma pieniędzy”. „Gdzie 

podziały się te pieniądze”. „Organizuje się igrzyska, ale dla biednych nie ma na 

trzeci posiłek”.  

 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”. 

/Uchwała nr XLVII/1139/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A M-S na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-

Zawodzie”. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-77/14. Do projektu 

uchwały  wpłynęła  autopoprawka.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Dariusza  Łyczko przedstawił  

informację w sprawie ustaleń zespołu kontrolnego. Stwierdził, że Komisja 

rekomenduje  pozytywnie  projekt  uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku  głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XLVII/1140/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396527224
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396009063.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730278.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396527814
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396009443.pdf
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty 

Mieszkaniowej Pastelowe PL na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta 

Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-80/14.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku  głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XLVII/1141/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców Katowic na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny (DS-81/14). 

W trakcie Komisji Rewizyjnej projekt nie uzyskał pozytywnej opinii. 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Pan Bogumił Sobula 

przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „przy takich zderzeniach: miasto – 

mieszkańcy, ci ostatni stoją na straconej pozycji”. Ze skargi jasno wynika, że 

mieszkańcy w sprawie betoniarni protestowali już wielokrotnie. Niezrozumiałe 

jest, że po zakończeniu umowy były dzierżawca i właściciel betoniarni nie wydał 

nieruchomości, prowadząc tam nadal działalność. „Czy w ogóle jest jakieś prawo, 

czy jest bezprawie. Jak to nie wydał nieruchomości, która przestała być jego 

własnością, gdyż jest własnością miasta”. „Każdy chce mieszkać w przyzwoitych 

warunkach”. „Miasto jest bezradne i nie widzi możliwości rozwiązania tego 

konfliktu”.  

Pan W K – przedstawiciel mieszkańców potwierdził, że jest to skarga na 

bezczynność Pana Prezydenta. Jest to sformułowanie w pełni uzasadnione, gdyż 

brak w sprawie jakiejkolwiek inicjatywy ze strony władz miasta. Skierowanie 

sprawy do sądu i nieskutecznego odcięcia wody, to są inicjatywy mieszkańców. 

Niezrozumiałe jest dlaczego ta sprawa nie spowodowała  jakichkolwiek  działań ze 

strony Urzędu Miasta. „Być może przedsiębiorcy opłaca się płacić bardzo niską 

stawkę za dalsze bezumowne korzystanie”. „Dlaczego nie było żadnego strażnika 

miejskiego pod bramą zakładu”. Od wielu miesięcy stoi tam budynek, który od 

dawna powinien być wyburzony. Uniemożliwia on sprzedaż mieszkań przez firmę 

„Exland”. Brak tu jakiejkolwiek koncepcji rozwiązania sprawy.  

Pani H K – Wiceprezes Zarządu firmy Exland” poruszyła sprawę trzech działek 

na spornym terenie, zajętych przez: drogę miejską, betoniarnię  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730423.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396527993
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396009243.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730499.asx
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i warsztat. Obecnie stoi tam „ściana betonu”, czyli budynek, który wielokrotnie 

obiecywano usunąć. Nie pasuje on do reszty zabudowy i zmniejsza szansę na 

sprzedaż mieszkań przez firmę „Exland”. Czy ktoś może podać termin 

definitywnego zakończenia sprawy i wyburzenia spornego obiektu firmy 

„Panewnik” przy ul. Koszykowej. „Kiedy uzyskamy odpowiedź jaka jest kwota 

opłacania dzierżawy przez firmę Panewnik” oraz podjęcia decyzji przez Urząd 

Miasta o odcięciu prądu”. „Czy pisma kierowane do Urzędu otrzymają w końcu 

odpowiedź”.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że zostaną udzielone odpowiedzi na zadane 

pytania.  

Radny Tomasz Godziek poprosił aby Radni także otrzymali odpowiedź na temat 

rozwiązania omawianej sprawy. Poprosił o stworzenie planu tego, co się będzie 

działo przez najbliższy okres w przedmiotowej sprawie.  

Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić odpowiedzi.  

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 15 głosach „za”, 9 głosach sprzeciwu i 

1 głosie „wstrzymującym  się”.  

/Uchwała nr XLVI/1142/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

Podczas XLVI sesji wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego  Andrzeja  Zydorowicza  w sprawie: 

1.1. w sprawie „zaniedbań w centrum Katowic”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

17.03.2014r. 

1.2. „nieuzasadnionego ograniczenia młodzieży dostępu do boiska Orlik”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Krzysztofa Marka z dnia 

13.03.2014r. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

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

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

13.03.2014r. 

2.2. wznowienia sprzedaży nieruchomości komunalnych na starym Giszowcu. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 19.03.2014r. 

3/ Radnej  Bożeny  Rojewskiej  w sprawie: 

3.1. przystanku tramwajowego na ul. Chorzowskiej. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1396607997
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/3/28/1396009295.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730574.asx
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Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 04.03.2014r. 

3.2. budowy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 10.03.2014r. 

3.3. nieruchomości przy ul. Zabrskiej 2. 

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

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

06.03.2014r. 

5/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

5.1. pilnych zakupów inwestycyjnych przez Miejskie Przedszkole nr 97 przy ul. 

Wiślanej 9 w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 18.03.2014r. 

5.2. zabezpieczenia opuszczonego i niszczejącego budynku zabytkowego (dawna 

kuźnia) przy Placu Alfreda 12 w dzielnicy Wełnowiec. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

06.03.2014r. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej  Stanisławy  Wermińskiej  w sprawie sprzeciwu mieszkańców dla 

koncepcji budowy budynku wielorodzinnego, na działce przy ul. Harcerskiej 23. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

05.03.2014r. 

2/ Radnego  Stefana  Gierlotki w sprawie: 

2.1. połączenia drogowego ul. Wspólnej z ul. Tunelową 

2.2. uciążliwości mieszkańców ul. Wspólnej. 

3/ Radnej Krystyny Panek, Radnego  Wiesława  Mrowca i  Radnego  Jerzego  

Dolinkiewicza  w sprawie bezpieczeństwa dzieci w rejonie miejskiego Przedszkola 

Nr 52 oraz Szkoły Podstawowej Nr 36 w Katowicach w rejonie ul. K. 

Iłłakowiczówny. 

4/ Radnego  Józefa   Zawadzkiego w sprawie: 

4.1 wykonania placu zabaw na ul. Kominka w Katowicach. 

4.2. zmiany organizacji ruchu na ul. Pięknej w Katowicach. 

4.3. dokończenia prac remontowych ul. Skrzypów w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Kartowice Pani Krystyny Siejnej z 21.03.2014r.                     

5/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie pilnego założenia wykładziny na 

placu zabaw w ogrodzie Miejskiego przedszkola nr 33 przy ul. Powstańców 23 w 

Katowicach. 
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6/ Radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie planowanej inwestycji na terenie 

między ulicą Sarmacką a Salonem Samochodowym Mazda. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z 20.03.2014r.  

7/ Radnego  Marka  Szczerbowskiego  w  sprawie: 
7.1. odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa publicznego w mieście 

Katowice. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Luty z dnia 

19.03.2014r. 

7.2. środków budżetowych na remont skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej z aleją 

Korfantego. 

8/ Radnego  Marka  Chmielińskiego  w sprawie: 

8.1. wykonania  remontu sięgacza ulicy Mruczka do budynków nr 30 i 32. 

8.2. wykonania dodatkowego oświetlenia kompleksu garaży zlokalizowanego 

pomiędzy ul. Samsonowicza i ul. Mruczka. 

9/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie uporządkowania zaniedbanych  

i niechlujnych tuneli w Śródmieściu Katowic. 

10/ Radnej  Darii  Kosmali  w sprawie podjęcia działań służących zwiększeniu 

bezpieczeństwa i porządku na ulicach Plebiscytowej i Opolskiej. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie: 

11.1. utworzenia klasy sportowej o profilu piłka nożna w ZSTiO Nr 2  

w Katowicach. 

11.2. zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kossak Szczuckiej  

w Katowicach. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie należącego do KZGM budynku przy 

ul. Misjonarzy Oblatów 13,15 i 17. 

2/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wsparcia działań dotyczących 

budowy cmentarza na Osiedlu Witosa w Katowicach. 

3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

3.1. ustawienia w obrębie pasów na ul. Zadole, pionowego znaku informującego  

o przejściu dla pieszych. 

3.2. naprawy nawierzchni na ul. Kaszubskiej. 

3.3. wyjaśnienia przyczyny zmiany, dotyczącej skrócenia czasu otwarcia hali 

sportowej, przy Gimnazjum nr 19 mieszczącej się na ul. Spółdzielczości.  

3.4. ustawienia lustra przy zbiegu ulic Poleskiej i Bronisławy.  

3.5. budowy zjazdów i chodników wzdłuż ul. Michałowskiego. 

4/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

4.1. inwestycji na ulicy Michałowskiego.  

4.2. drogi dojazdowej dla mieszkańców Katowic do ogródków działkowych przy 

ulicy Kościuszki. 
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5/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie zaniedbań w okolicy Os. Paderewskiego. 

6/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie Muzeum Historii Katowic. 

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

Pietrasza i Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

7.1. wpływu sytuacji finansowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowego na ceny wody w Katowicach. 

7.2. poszerzenia współpracy z miastami na Ukrainie w tym z Kijowem. 

 

Radny Marek Szczerbowski pogratulował Radnemu Michałowi Jędrzejkowi za 

inicjatywę w organizacji Intel Extreme Masters w „Spodku”. 

 

Punkt 52  Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z harmonogramem 

wyborczym, konieczne będzie prawdopodobnie zwołanie sesji poświęconej 

obwodom głosowania.  

Prowadzący obrady poprosił Radnych o dokonanie korekty w druku oświadczeń 

majątkowych, do wypełnienia i zmianę daty z „2012r.”  na „2013r.”. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski  poruszył  sprawę zwołania Komisji Rozwoju 

Miasta w terminie 1 kwietnia br. o godz. 13.00. Stwierdził, że skoro poruszaną  

w trakcie tej komisji sprawą ma być m.in. przebieg drogi łączącej ul. Sandacza z ul. 

Niezapominajek, to termin i godzina nie jest zbyt fortunna. Ze względu na chęć 

uczestniczenia w posiedzeniu zainteresowanych mieszkańców, Radny poprosił  

o zmianę miejsca i  godziny posiedzenia (w miejscu dogodnym dla wszystkich). 

Przewodniczący Rady poinformował, że dodatkowy termin Komisji Rozwoju 

Miasta odbywa się na życzenie mieszkańców, którzy niezależnie od tego mają 

możliwość brać udział w spotkaniach, gdyż nie będzie to jedyna możliwość 

wypowiedzenia się w tej sprawie. 2 kwietnia br. spotkanie także w tej sprawie  

odbędzie się w Szkole Podstawowej w Podlesiu. Temat omawiany jest więc 

wielotorowo.  

Radny Arkadiusz Godlewski poprosił ponownie i zmianę pory i miejsca 

spotkania.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to decyzja Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju. Na chwilę obecną pozostajemy przy dotychczasowych ustaleniach. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz poprosił o przesłanie druku oświadczenie 

majątkowego drogą elektroniczną. Zaprosił także Radnych, w imieniu „Rodziny 

Katyńskiej” na mszę święta, która odbędzie się w dniu 6.04.20145r. o godz. 11.15 

w Kościele Garnizonowym.   

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730742.asx
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Punkt 53 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.45  zamknął  obrady XLVII  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/17/1397730808.asx

