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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  LI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  18 czerwca 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.10 

Numery podjętych uchwał: LI/1209/14 – LI/1227/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Mariusz Skiba i  Radny Marek Szczerbowski  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Włoch 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 2 Wystąpienie Pani J S-Z  w punkcie 9a/ 

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych ( na 28 ogółem) 

Radne nieobecne: 

1/ Marek Chmieliński   

2/ Tomasz Godziek  

3/ Helena Hrapkiewicz 

4/ Barbara Wnęk  
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Przebieg obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  L sesji. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między 

sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

9. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady 

Miasta w okresie między sesjami. 

9a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

      zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu położonego w rejonie ulicy  

      Owsianej w Katowicach ( DS-196/14). Przeniesiony z punktu 26. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 7 Załęże (DS-172/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w 2013r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-

178/14).  

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 

na terenie miasta Katowice „Bankowa” (DS-179/14).  Skreślony  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach (DS-180/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach (DS-181/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów i 

trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych 

szkoły (DS-182/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku „Altus” przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach 

(DS-183/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału 

Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
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oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do 

Sejmiku Województwa Śląskiego (DS-184/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice (DS-185/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat 

nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomicznym „Patio Park”, 

położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Patio Park-1 Sp. z o.o. (DS-186/14). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany 

Statutu Związku (DS-190/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pana M H, pani R H, pani P H i pani S H za lokal 

mieszkalny położony przy ul. Klonowej w Katowicach (DS-191/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

placowi w Katowicach nazwy „Plac Jana Pawła II” (DS-192/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 

2013 rok (DS-193/14).  

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

miasta Katowice na 2014 rok (DS-194/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-195/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu położonego w rejonie ulicy 

Owsianej w Katowicach ( DS-196/14). Przeniesiony jako punkt 9a/ 

27. Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

- skargi Pana K Ś na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice 

(DS-187/14). 

- skargi Pana P W na niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta 

Katowice (DS-188/14).  

- skarg  Pana D M  na niewłaściwe działania Komendanta Straży Miejskiej w 

Katowicach (DS-189/14).  

28.  Interpelacje radnych. 

29. Komunikaty i wolne wnioski. 

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

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  LI  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.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa  

Radnych: 

1/ Mariusz Skiba  

2/ Marek Szczerbowski  

W  wyniku  głosowania,  przy  19  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Mariusz Skiba i Marek Szczerbowski. 

( 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  Stanisława Włocha. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 19 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z L sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Protokół  z L sesji Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. 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 pod głosowanie.  

Protokół z L sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805023.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805085.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257431.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805145.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257479.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805220.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257692.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805292.asx
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Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego 

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

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

obrad polegającą na skreśleniu punktu 12  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w 

sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Bankowa” 

(DS-179/14). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodniczący Rady zawnioskował o przeniesienie punktu 26 Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego  dla  terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach  

( DS-196/14) jako punktu 9a/ 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice   

w  okresie  między sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice  Pan Piotr Uszok przedstawił  informację   

o  działaniach Prezydenta Miasta w okresie  od  27 maja  do 16 czerwca 2014r. 

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Marek Szczerbowski zaproponował, aby w związku z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców tematyką cen wody w Katowicach, czego 

dowodem były podjęte na ostatniej sesji uchwały w sprawie usunięcia naruszenia 

prawa zawiązane z tą tematyką,  podjąć ten temat na sesji Rady, po uprzednim 

rozpatrzeniu go przez Komisję Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

W punkcie zapytania radnych, nie było żadnych zapytań Radnych.  

 

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

 

Mateusz Profus Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

poinformował,  że sesja MRMK odbyła się 9 czerwca 2014r. W związku  

z ukończeniem wieku 20 lat, wygaszono mandat jednego z radnych. Ustalono 

harmonogram sesji do końca roku kalendarzowego. Będą się one odbywać  

w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 10.00.  Powołano cztery  komisje:   

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257677.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257768.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805487.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805555.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805616.asx
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1/ Sportu,  

2/ Edukacji, Środowiska i Kultury,  

3/ Wolontariatu  

4/ Promocji, Przedsiębiorczości i Marketingu.  

 

Punkt 9 Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice   

o działaniach Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

W okresie od 29 maja do 18 czerwca 2014r. odbyło się 9 planowanych posiedzeń 

Komisji Rady Miasta Katowice. 

Informacja międzysesyjna od 29 maja do 18 czerwca 2014r.: 

29 maja – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter uczestniczył  

w XI Festiwalu Nauki pod hasłem Dzień Talentów, zorganizowanym w 

Gimnazjum nr 15 w Katowicach 

30 maja –  Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta 

Katowice uczestniczył w występach zespołów artystycznych w Pałacu Młodzieży 

w Katowicach 

3 czerwca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w XXXI posiedzeniu Zgromadzenia Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego 

4 czerwca – Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył  

w katowickich obchodach 25-lecia wyborów, zorganizowanych przez Śląskie 

Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 

5 czerwca – Pan Dariusz Łyczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice uczestniczył w jubileuszu 95-lecia istnienia i działalności 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach 

6 czerwca – Pan Michał Jędrzejek Radny Rady Miasta Katowice uczestniczył w 

jubileuszu 30-lecia Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 

w Katowicach 

7 czerwca – Pani Krystyna Panek Radna Rady Miasta Katowice uczestniczyła w 

Festynie Rodzinnym, zorganizowanym w ramach obchodów jubileuszu 35-lecia 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach 

7 czerwca – Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice uczestniczył w XVIII uroczystym koncercie akademickim z 

okazji święta Uniwersytetu Śląskiego 

10 czerwca – Pan Marek Chmieliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice 

uczestniczył w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy, 

zorganizowanym  

w MDK „Koszutka” w Katowicach 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805679.asx
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12 czerwca – Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miasta Katowice uczestniczył w Festynie Rodzinnym, zorganizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 20 w Katowicach 

12 czerwca - Pan Piotr Pietrasz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice oraz 

Pan Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice 

uczestniczyli w Koncercie Trzeciej Godziny Dnia i Beaty Bednarz oraz spotkaniu z 

pastorem Franklinem Grahamem w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 

16 czerwca – Przewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczył w uroczystości 

nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Profesorowi 

Wojciechowi Radeckiemu 

 

Punkt 9a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu położonego 

w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-196/14. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Pani Teresa Homan-Chanek Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 

przedstawiła projekt uchwały. 

Wniosek o możliwość wystąpienia w przedmiotowym punkcie porządku obrad 

zgłosili: 

1/ Adwokat L K reprezentujący spółkę „Autoneum Poland”, 

2/ Pan P G z „Stalprofil” S.A.  

3/ Pan K K Prezes firmy „Exland” 

4/ Pani arch. J S – Z 

Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania: 23 głosy „za”, udzieliła głosu 

Wnioskodawcom.   

 

Adwokat  L K reprezentujący spółkę „Autoneum Poland” stwierdził, że 

obecnie przedłożony projekt uchwały jest następstwem złożenia wniosku przez 

jedną z osób zainteresowanych inwestycją. Jest to obszar sąsiadujący z terenem, 

który należy do Spółki „Autoneum”. W 2010r., Spółka ta zdecydowała  się zakupić  

teren  przy ul. Owsianej 60a/. Teren ten przeznaczony został na funkcję typowo 

przemysłową. Jest ona uciążliwa, jednak usytuowanie obok, tak odległej funkcji, 

jak funkcja mieszkaniowa, spowodować może istotne zakłócenia w 

funkcjonowaniu tych, tak odmiennych od siebie, organizmów: przemysłowego i 

mieszkaniowego. Rozumieć można intencje i potrzeby mieszkaniowe, a także 

interes osoby zainteresowanej i składającej wniosek w tej sprawie. Niemniej 

jednak, podstawowe zasady kształtowania porządku przestrzennego nakazują, z 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805762.asx
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dużą uwagą zastanowić się nad tym, czy tego rodzaju ingerencja i zbliżanie się do 

strefy o charakterze przemysłowym, rozpatrując sprawę także w kontekście 

ekonomicznym, jest uzasadniona. W trakcie negocjowania zakupu od Spółki 

„Stalexport”, „Autonem” prowadziła szerokie konsultacje z Urzędem Miasta. 

Uzyskano wówczas swego rodzaju promesę, gwarancję, że obszar będący w 

zainteresowaniu Spółki będzie mógł funkcjonować w dotychczasowym wymiarze. 

Oznaczać to również miało, że nie będzie żadnych ograniczeń, które w najbliższej 

przyszłości utrudniałyby funkcjonowanie zakładu. Chodziło o utrzymanie funkcji 

przemysłowej na tym obszarze, bez jakiś dodatkowych uwarunkowań.  Pan  

Prezydent zapewnił, że takich zagrożeń ze strony przyszłych decyzji 

urbanistyczno-planistycznych nie ma. Było to przesłanką do podjęcia decyzji o 

zakupie tej nieruchomości. W przypadku zagrożeń funkcjonowania zakładu, 

Spółka może skorzystać m.in. z ochrony prawnej, którą gwarantuje umowa 

pomiędzy Polską, a Szwajcarią w sprawie popieranie wzajemnych inwestycji i ich 

ochronie. Decyzje społeczne, ale także ekonomiczne nakazują rozważenie przez 

Radę Miasta, czy dążenia dewelopera o rozszerzenie strefy mieszkaniowej 

powinny zostać uwzględnione.  

 

Pani H K – Wiceprezes firmy „Exland” stwierdziła, że walczy  

o miejsca pracy dla osób, które są związane zawodowo z firmą „Exland” 

kilkanaście lat i wielu z nich jest w wieku przedemerytalnym. Od lipca ubiegłego 

roku firma czyni starania związane z załatwieniem formalności potrzebnych do 

budowy osiedla przy ul. Owsianej. Miały to być 72 mieszkania.  Inwestycja 

zapewniłaby „płynne” przejście pracowników firmy z budowy na ul. Koszykowej. 

W przeciwnym razie, trzeba będzie tych pracowników zwolnić. Pani Wiceprezes 

zapytała dlaczego podczas zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, Urząd 

Miasta nie konsultuje, nie rozmawia z właścicielami terenów. W momencie 

otrzymania prawomocnej decyzji  dot. „warunków zabudowy”, firma otrzymała 

pozwolenie na budowę „Domu Złotej Jesieni”. Wydawało się, że zamiana  funkcji 

na mieszkaniową  jest czystą formalnością. Nowy projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje  w 50 % funkcję biurową i usługową. Tymczasem jest 

to miejsce „na krańcu miasta, pod lasem, bez stosownej infrastruktury hotelarskiej, 

restauracyjnej i komunikacyjnej”. Teren firmy „Exland” nie leży nawet przy 

głównej drodze (Owsianej). Mało prawdopodobne aby znalazł się chętny na 

wybudowanie w tej okolicy marketu. Pani Wiceprezes zapytała czy tworząc plan, 

ktoś wziął pod uwagę realne funkcjonowanie obiektów w nim zapisanych. Czy 

właściciel terenu nie ma prawa na własnym terenie, za własne pieniądze i na 

własne ryzyko, podejmować przedsięwzięć  inwestycyjnych. Założone 

hipotetyczne  konflikty i skargi, które stały się elementem przystąpienia do planu 

zagospodarowania przestrzennego, są tak samo niepewne, jak założenie rozwoju  
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w przyszłości sąsiadujących w odległości kilkuset metrów zakładów 

produkcyjnych. Złożone uwagi do planu, w ilości ponad 140, zostały prawie  

w całości odrzucone. „Szkoda, że firma, po 25 latach działalności, nie jest 

postrzegana jako „partner miasta”.  

 

Pani J S-Z przedstawiła swoje stanowisko do projektu uchwały. 

/Wystąpienie Pani J S-Z – zał. nr 2/ 

 

Pan P G ze „Stalprofil” S.A. zwrócił się z prośbą aby przed ostatecznym  

zatwierdzeniem omawianego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnić w nim działalność firm, które graniczą  

z nieruchomością, na której ustalono  plan zagospodarowana przestrzennego oraz 

które korzystają z dróg dojazdowych objętych tym planem. „Stalprofil” S.A. 

zajmuje się handlem wyrobami stalowymi. Zatrudnia obecnie 54 osoby. Praca  

w firmie odbywa się na trzy zmiany. Firma stale się rozwija. Transport  wyrobów 

stalowych do i z zakładu odbywa się samochodami ciężarowymi o ładowności 24 

ton. Natężenie ruchu do zakładu stale rośnie. W ubiegłym miesiącu było to 1016 

samochodów ciężarowych. Natężenie to stanowi dużą uciążliwość dla terenów  

o przeznaczeniu innym, niż przemysłowe.  

 

Prezydent Piotr Uszok  wyjaśnił, że z uwagi na poważne problemy, miasto 

podjęło działania w celu wyeliminowania istniejącej na tym terenie betoniarni,  

w celu stworzenia parku oddzielającego strefę mieszkaniową od przemysłowej. 

Rozwiązanie  konfliktu  dot. betoniarni odbyło się na drodze sądowej. Zapadł 

wyrok nakazujący wydanie nieruchomości do dnia 30 września br. Po tym terminie 

miasto przystąpi do zagospodarowania terenu, jako terenu zielonego, stworzenie 

strefy buforowej i docelowo rozdzieli komunikację pomiędzy dużym osiedlem 

mieszkaniowym, a strefą przemysłową. Właściciel terenu posiada działkę, na której 

odbywa się produkcja prefabrykatów betonowych i żelbetonowych. Wydaje się 

nieracjonalnym pomysł, aby w środku strefy przemysłowej budować osiedle 

mieszkaniowe.  

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której doprowadza się do likwidacji firm, 

często z udziałem  kapitału zagranicznego.  Rozumiejąc jednak sytuację firmy 

„Exland”,  Prezydent zaproponował  negocjacje co do terenu zamiennego dla tej 

firmy.  Fundamentalną sprawą na dotychczasowym  terenie jest rozdzielenie strefy 

mieszkaniowej od przemysłowej.  

 

Pani Teresa Homan-Chanek Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 

przedstawiła nieuwzględnione uwagi.  
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Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

Uwaga nr 1, uwaga nr  3.4, uwaga nr 4, uwaga nr 5, uwaga nr 7, uwaga nr 8, 

uwaga nr 10.1 i 10.4  

Wynik głosowana:  14 głosów „za”, 9  głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 2.1  

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 2.2 oraz uwaga nr 9.2 

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 3.2 

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 3.3 

Wynik głosowana:  12 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 3.5  

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257859.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257916.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403257995.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258079.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258169.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403517316.pdf
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Uwaga nr 6  

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 9.1  

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 10.3 

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Uwaga nr 11  

Wynik głosowana:  13 głosów „za”, 10 głosów przeciwnych  i 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 13 głosach „za”, 10 głosach sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LI/1209/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 7 Załęże. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-172/14. Do projektu 

uchwały Przewodniczący Rady zgłosił autopoprawkę.  

Pismem z dnia 3 czerwca 2014r. Prezydent Miasta Katowice stwierdził, że projekt 

uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258317.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258449.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403258579.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403684322
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403259950.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805891.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1210/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w 2013r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-178/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o zaawansowanie prac związanych  

z możliwością wykupu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 

miasta Katowice, na nieruchomościach wyznaczonych według klatek schodowych, 

gdzie funkcjonują zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i własność miasta.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zobowiązała się 

przygotować taką informację na piśmie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1211/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyłączenia 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-180/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403684379
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403261817.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404805950.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403771807
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403261873.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806014.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806097.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1212/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-181/14. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1213/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań 

statutowych szkoły. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-182/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LI/1214/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku „Altus” przy ul. Uniwersyteckiej 13 w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-183/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403771869
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403261927.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806203.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403771980
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262194.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806254.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772026
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262277.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806323.asx
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Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 2 głosach sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LI/1215/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia opinii do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału 

Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do 

Sejmiku Województwa Śląskiego. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-184/14  (jak również 

projekt uchwały sejmiku).  

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1216/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w 

sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju 

zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-185/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1217/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat 

nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomicznym „Patio Park”, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772134
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262323.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806426.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772204
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262381.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806492.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772284
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262449.pdf
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położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy – Patio Park-1 Sp. z o.o. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-186/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały  

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o to, czy podczas podpisywania umowy 

rzeczywiście zostaną zabezpieczone wymienione w uzasadnieniu do projektu 

uchwały środki na realizacje zadania inwestycyjnego, których pozyskanie  

planowane  jest   m.in. ze środków  Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

i dotacji unijnych.  

Pan Jerzy Oporek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem wyjaśnił, że na 

razie nie negocjuje żadnych umów, gdyż dopiero po wyrażeniu zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego przez Radę Miasta, będzie można to 

uczynić. Miasto w każdym takim przypadku, zastrzega sobie możliwość pełnego 

wglądu do dokumentacji i weryfikuje dane, o które pytała pani Radna Rojewska.  

Radna Bożena Rojewska zapytała w jaki sposób miasto zabezpiecza się przed 

tym, że firma otrzyma środki publiczne. Czy odbywa się to w formie składanego 

oświadczenia.  

Pan Jerzy Oporek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem wyjaśnił, że 

aktualnie nie wymagano od dzierżawcy takich dokumentów. Jednak w momencie 

podpisywania umowy, takie dokumenty będą wymagane. Naczelnik dodał, że jest 

to firma, która prowadzi swoją działalność na obecnej nieruchomości od 2010r.  

i jest ona prowadzona w sposób co najmniej zadowalającej.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski w związku z planami zawarcia umowy z oferentem 

bez procedury konkurencji, zapytał jakie są warunki tej umowy i dlaczego taka 

procedura jest korzystniejsza od  procedury konkurencyjnej.  

Pan Jerzy Oporek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem stwierdził, że 

„ja nie wiem, czy my aktualnie rozpatrujemy na dzień dzisiejszy porównywanie 

ofert, czy mówimy o projekcie uchwały Rady. Natomiast jeżeli zostanę 

upoważniony,  to wypowiem się w kwestii tej quasi oferty, która wpłynęła do 

miasta”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 14 głosach „za”, 3 głosach 

przeciwnych i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806588.asx
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/Uchwała nr LI/1218/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy 

Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-190/14. 

Komisja Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LI/1219/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana M  H, pani R  H, pani P H i pani S 

H za lokal mieszkalny położony przy ul. Klonowej  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-191/14. 

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 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LI/1220/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania placowi w Katowicach nazwy „Plac Jana Pawła II”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-192/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów,  przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LI/1221/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772466
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262498.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806667.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772545
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262580.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806737.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403772951
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262628.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404806918.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773032
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 

2013 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-193/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

BRM 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 większością głosów,  przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LI/1222/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt  24. 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-194/14 wraz  

z autopoprawką.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta przedstawiła 

projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy  19 głosach „za”, 1 głosie  sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr LI/1223/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25. 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-195/14 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262707.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807005.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773078
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262759.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807076.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773150
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262847.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807128.asx
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Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta przedstawiła 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy  20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr LI/1224/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Przeniesiony jako punkt 9a/ <zapis AV> 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie  skarg i wniosków.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana K Ś na działania 

Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-187/14. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę Komisji Rewizyjnej  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko poinformował, że 

Komisja Rewizyjna uznała Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do 

rozpatrzenia skargi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy  21 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LI/1225/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana P W na niewłaściwe 

działania pracowników Urzędu Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-188/14. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę Komisji Rewizyjnej  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko poinformował, że 

Komisja Rewizyjna uznała Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do 

rozpatrzenia skargi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LI/1226/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773202
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262905.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807212.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807867.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773913
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403262961.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807342.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403773965
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pana D M na niewłaściwe 

działania Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-189/14. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę Komisji Rewizyjnej  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko poinformował, że 

Komisja Rewizyjna uznała Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do 

rozpatrzenia skargi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LI/1227/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28. Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Jerzego Dolinkiewicza w sprawie wykonania pilnych prac remontowych w 

budynku Miejskiego Przedszkola nr 90 w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 39. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 17.06.2014r.  

2/ Radnego  Józefa  Zawadzkiego w sprawie określenia terminu dokończenia 

termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach. 

3/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie zapadnięcia gruntu oraz przycięcia 

gałęzi w przedszkolu 25. 

4/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie: 

4.1. bezrobocia osób w wieku poniżej 25 lat. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 13.06.2014r.  

4.2. sprzedaży biletów KZK GOP w latach 2009-2013. 

4.3. liczby osób korzystających z banku żywności. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 17.06.2014r.  

5/ Radnej Krystyny Panek w sprawie ponownego rozpatrzenia nie łączenia 

tegorocznych trzech klas czwartych w dwie klasy piąte w Szkole Podstawowej nr 

62 im. Józefa Kocurka przy ul. Ordona 3c w Katowicach. 

6/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie rozpoczęcia prac projektowych i 

wsparcia działań dla wykonania odcinka promenady pieszo – rowerowej od alei 

księżnej Jadwigi Śląskiej do alei Bolesława Krzywoustego na Osiedlu Tysiąclecia 

Państwa Polskiego w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403263028.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807424.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1403774134
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/6/20/1403263093.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807482.asx
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7/ Radnego Stefana Gierlotka w sprawie: 

7.1. zmiany przynależności domów do ulicy. 

7.2. dojazdu do posesji Gołębia 61 i 63. 

8/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie przeprowadzenia niezbędnego 

remontu w sanitariatach dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 52 w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 17.06.2014r.  

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. ustawienia ławek na przystanku tramwajowym „Dąb – Kościół”. 

Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 

dnia 09.06.2014r. 

9.2. rozważenia możliwości zmiany struktury własności obiektów klubu 

Sportowego „Rozwój – Katowice”. 

Odpowiedź Sekretarza Miasta Pana Janusza Waląga z 12.06.2014r.  

10/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie: 

10.1. pilnego uporządkowania terenu zielonego położonego pomiędzy ul. Dulęby, a 

budynkami XV LO im. rtm Pileckiego w rejonie Obroków w celu nadania mu 

imienia i poprawy wizerunku miasta – jako „Miasto Ogrodów”. 

10.2. pilnego uporządkowania placu w celu nadania mu imienia i poprawy 

wizerunku miasta – jako „Miasto Ogrodów”. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników administracji i 

obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miast Katowice. 

11.2. ponownego rozważenia kwestii zagospodarowania terenów położonych przy 

ul. Mieszka I oraz Tysiąclecia w Katowicach. 

12/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie wymiany furtki wejściowej w 

miejskim Przedszkolu nr 39. 

Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 17.06.2014r.  

13/ Radnej Darii Kosmali - wniosek - w sprawie zabezpieczenia w budżecie 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na rok 2014 środków w kwocie 7000zł na 

renowacje siedzisk „Słodkie Katowice”. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania zatok autobusowych na 

ul. Ligockiej (miedzy ul. 9-ciu z Wujka, a ul. Zgody kier. Ligota). 

15/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie zakupu zabytkowej wieży ciśnień 

wchodzącej niegdyś w skład huty Uthemana w Szopienicach. 

16/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

16.1. podjęcia działań dotyczących ograniczenia nadmiernej prędkości motocykli 

na obszarze zabudowanym miasta oraz ich wjazdu na tereny leśne. 
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16.2. nieudzielenia rodzinie przez MOPS – przez dwa lata z rzędu – 

dofinansowania w turnusie rehabilitacyjnym dla trójki niepełnosprawnych dzieci, 

obciążonych chorobą genetyczną. 

16.3. utworzenia dla mieszkańców ul. Żeromskiego miejsc parkingowych na ich 

ulicy. 

17/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

17.1. połączenia ulicy Leszczynowej z ulicą Bukszpanową. 

17.2. rozwiązania problemów firmy VIPSA usiłującej prowadzić roboty budowlane 

zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

18/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie: 

18.1. wykorzystania „Jantoru” w sezonie letnim. 

18.2. montażu progów zwalniających na ul. Boliny. 

18.3. ruchu kołowego w Nikiszowcu. 

19/ Radnej Barbary Wnęk - wniosek - w sprawie  nie łączenia tegorocznych 

trzech klas czwartych w dwie klasy piąte w Szkole Podstawowej nr 62 w 

Katowicach i przekazania w tej sprawie petycji rodziców. 

20/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie odstąpienia od projektu połączenia 3 

klas IV w dwie V w Szkole Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach 

21/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie:  

21.1. niezbędnych remontów w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza 

Rejtana w Katowicach-Załężu przy ul. Zarębskiego 2. 

21.2. kontynuacji pilnych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 

22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach- Załężu. (wniosek budżetowy). 

22/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie realizacji zaplanowanej na 2014 rok 

budowy fontanny na Pl. Filipa Limańskiego. 

23/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie: 

23.1. upamiętnienia Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ przy ul. Sokolskiej w 

Katowicach. 

23.2. przeprowadzenia prac konserwatorskich pomnika upamiętniającego Muzeum 

Śląskie na Pl. Bolesława Chrobrego w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

1.1.poprawy komunikacji autobusowej dla Ochojca.  

1.2.poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ochojca oraz przeciwdziałania 

dewastacji mienia publicznego, poprzez zainstalowanie kamer w rejonie 

przystanków autobusowych: Ochojec, Sadowa, Ochojec Ziołowa oraz na terenie 

zrewitalizowanej Doliny Ślepiotki.  

2/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie: 
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2.1. budowy ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Bielskiej na wysokości Parku 

Murcki. 

2.1. modernizacji budynków nr 50 i 52 przy ul. Katowickiej w Katowicach. 

3/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie: 

3.1. wycięcia krzewów przy ul. Witosa. 

3.2. sygnalizacji świetlnej na ulicy Witosa. 

3.3. remontu nawierzchni ul. Barlickiego na Osiedlu Witosa.  

3.4. ustawienie ogranicznika przejścia dla pieszych ul. Gliwickiej Katowice-Załęże. 

4/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie uporządkowania skweru Tadeusza 

Jasińskiego na Osiedlu Tysiąclecie Dolne w Katowicach. 

 

Punkt 29  Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Radny Michał Jędrzejek zwrócił uwagę, że projekt uchwały dot. uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach wpłynął dzień po komisji Rozwoju Miasta 

i z tego powodu dyskusja nad nim toczyła się na dzisiejszej sesji. Poprosił  

o przygotowywanie tego typu uchwał z wyprzedzenie, tak by mogły być one 

przedmiotem obrad w trakcie branżowych komisji Rady.  

 

Punkt 30 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.10  zamknął  obrady L  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

                                                                                    

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807536.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/7/8/1404807588.asx

