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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XLVIII sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  10 kwietnia 2014r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.35 

Numery podjętych uchwał: XLVIII/1143/14 – XLVIII/1144/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Daria Kosmala i  Dariusz Łyczko  

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 23 radnych ( na 28 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Stefan Gierlotka 

2/ Arkadiusz Godlewski 

3/ Michał Jędrzejek 

4/ Piotr Pietrasz 

5/ Elżbieta Zacher  
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad.  

5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Zapytania radnych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta 

Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 

domach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 

2014r. (DS-116/14). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 

Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania (DS-117/14). 

9. Interpelacje radnych. 

10. Komunikaty i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji.                         

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  XLVIII  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.  

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/ Darię Kosmalę  

2/ Dariusz Łyczko  

W wyniku głosowania,  przy  14  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni:  Daria Kosmala i Dariusz Łyczko. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397550742.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397550801.asx
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(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 17 

głosach „za”.    

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

W tym punkcie porządku obrad  nie  zaproponowano żadnych  zmian w porządku 

obrad.  

 

Punkt 5 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 marca do 9 kwietnia 2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

Radny Tomasz Godziek zapytał o dwie sprawy:  

1/ powołanie  Zespołu odpowiedzialnego za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Katowice”. Poprosił o podanie jego składu, celu i harmonogramu.  

2/ zmiany w zarządzaniu miastem w ramach Wydziału Inwestycji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna  wyjaśniła, że wszystkie 

informacje nt. zespołu do spraw gospodarki niskoemisyjnej znajdują się na 

stronach BIP, gdyż są informacją publiczną i  regulowane zostały Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Katowice. .  

W sprawie reorganizacji dokonanej w Urzędzie miasta, Pani Wiceprezydent 

wyjaśniła, że do Wydziału Inwestycji włączono samodzielne stanowisko pracy: 

„Kierownik  Projektu  Przebudowy  Strefy „Dworcowa- Mariacka, Nowy Dworzec 

PKP-Plac Szewczyka”, gdyż realizacja tej inwestycji  się zakończyła.   

 

Punkt 6 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o „Raport o stanie miasta”. Miał on zostać 

dostarczony Radnym.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/11/1397202724.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397550860.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/11/1397202839.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397550919.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397550991.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551064.asx
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Ponadto w roku 2013 powstał dokument pt.: ”Dynamika rozwoju Katowic. Analiza 

porównawcza w układzie aglomeracyjnym, regionalnym i krajowym”. Radny 

poprosił o umożliwienie wglądu do tego dokumentu. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił, aby oba dokumenty zostały przekazane do 

wiadomości wszystkim Radnym. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zobowiązała się udzielić 

odpowiedzi na piśmie.  

 

Punkt 7 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki 

zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla 

przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  DS-116/14.  

Żadna Komisja Rady nie opiniowała projektu uchwały.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał czy nie będzie konieczności zwołania kolejnej 

sesji, skoro Państwo Rektorzy zdeklarowali, iż nie będą wnosić o powołanie 

obwodów w domach studenckich.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że minął już 

zakreślony termin, tzn. ostatni dzień marca br..  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący 

obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/1143/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 

podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-117/14. Do projektu 

uchwały wpłynęła autopoprawka. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Żadna Komisja nie opiniowała projektu uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551110.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1397558085
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/11/1397202952.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551258.asx
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Radna Barbara Wnęk zapytała o zamianę ulic między obwodami. Czy pozostanie 

to w tym samym okręgu 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że będzie to  

w tej samej lokalizacji, pod tym samym adresem.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XLVIII/1144/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie betoniarni w Panewnikach. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. organizacji ruchu komunikacji miejskiej w obrębie ścisłego centrum Katowic. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 

07.04.2014r. 

2.2. remontu ul. Mieszka I w Katowicach. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 03.04.2014r. 

2.3. nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego przez kierowców w rejonie 

ul. Fliegiera. 

2.4. wymiany ogrodzenia w miejskim Przedszkolu Nr 82 im. Dzieci z leszczynowej 

Górki. 

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

3.1. sprzeciwu mieszkańców z ul. Kokociniec, do planowanej w ich sąsiedztwie 

inwestycji nadbudowy budynku, pogarszającej warunki ich bytowania. 

3.2. mieszkanki Katowic oczekującej na mieszkanie socjalne. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. przekazania obiektu na rzecz polskiego Związku Niewidomych na utworzenie 

Zakładu Aktywności Zawodowej. 

4.2. zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji Miejskiego 

Przedszkola Nr 49 w Katowicach oraz wymiany ogrodzenia ww. budynku. 

4.3. protestu mieszkańców ul. Moniuszki w Katowicach odnośnie zmiany 

organizacji ruchu na tej ulicy. 

5/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

5.1. przydziału lokalu mieszkalnego do remontu przy ul. Morawa 79A/5 w 

dzielnicy Szopienice. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1397558162
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/11/1397203009.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551319.asx
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5.2. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu ulic Sokolskiej i 

Misjonarzy Oblatów w dzielnicy Koszutka. 

6/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie: 

6.1. przebudowy torowiska w rejonie „Pętli Brynowskiej”. 

6.2. nadania corocznego wyróżnienia dla najlepszych szyldów reklamowych w 

mieście Katowice. 

6.3. mobilnych punktów gastronomicznych, tzw. „jadłodajni na kołach”. 

7/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wykazu szkół, przedszkoli i innych 

miejskich jednostek oświatowych, w których planowane są konkursy na stanowiska 

dyrektorów lub przedłużenie powierzenia stanowiska. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

1.1. podwyższenia przejścia dla pieszych lub progu zwalniającego na ul. 

Zarębskiego, 

1.2. przejścia nad torami w dzielnicy Katowice Załęże. 

2/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

2.1. polityki miasta w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych,  

2.2. ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii. 

3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

3.1. rozszerzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji budowy kompleksu 

sportowego przy ulicy Asnyka,  

3.2. ponownej analizy budowy nowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 23 w 

Ligocie, 

3.3. wykonania barierek ochronnych oraz oświetlenia, wzdłuż chodnika pod 

przejazdem kolejowym w Ligocie.  

 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz podziękował Panu Prezydentowi za złożenie kwiatów 

na grobie ś.p. Krystyny Bochenek w przypadającą dzisiaj czwartą rocznicę 

katastrofy smoleńskiej.  

Ponadto Radny poinformował o mszy św., która odbędzie się w dniu dzisiejszym  

o godz. 18.00 w  Kościele Garnizonowym w intencji ofiar tej katastrofy.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał Państwu Radnym o terminie 

składania oświadczeń majątkowych.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551368.asx
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Radna Stanisława Wermińska poinformowała, że w dzielnicach dwa razy  

w miesiącu odbywają się spotkania z mieszkańcami dotyczące bezpieczeństwa 

organizowane przez Uniwersytet Śląski.  

 

Przewodniczący Rady złożył Radnym życzenia świąteczne.  

 

Punkt 11 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 14.35  zamknął  obrady XLVIII  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

 

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/15/1397551416.asx

