Rada Miasta Katowice

Protokół z LIII sesji VI kadencji samorządu.
Data sesji: 10 września 2014r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11.00.
Godzina zakończenia sesji: 14.50
Numery podjętych uchwał: LIII/1248/14 – LIII/1270/14
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter
Sekretarze sesji: Radna Magdalena Wieczorek i Radna Barbara Wnęk
Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Włoch
Protokolantka: Beata Musiał
Załączniki do protokołu:
Nr 1 Wykład Pana dr Jacka Siebla z Muzeum Historii Katowic.
Nr 2 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta.
Nr 3 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem)
Radni nieobecni:
1/ Arkadiusz Godlewski
2/ Maria Sokół
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Porządek obrad LIII sesji Rady Miasta Katowice
wraz z zaproponowanymi zmianami
Otwarcie sesji.
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice.
Wystąpienie Dyrektora Muzeum Historii Katowic Pana dr Jacka Siebla.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.
Odsłonięcie tablic upamiętniających Radnych pięciu kadencji katowickiego
samorządu.
-PRZERWA6. Powołanie sekretarzy sesji.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
9. Zmiany w porządku obrad.
10. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami.
10a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice wyników konsultacji
społecznych w sprawie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz
projektu i realizacji placu zabaw przy ul. Ks. Bp. Adamskiego.
11. Zapytania radnych.
12. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach Rady
Miasta w okresie między sesjami.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy pl. Alfreda 3,8,12 na rzecz
Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” z
siedzibą w Mysłowicach (DS-216/14). Skreślony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta
Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli
wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS220/14).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia
Związku Komunalnego „Rewitalizacja rzeki Rawy” (DS-222/14).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie
Muzeum Historii Katowic ( DS-223/14).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (DS-224/14).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Katowice na 2014 roku (DS-225/14).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-226/14).
1.
2.
3.
4.
5.
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Przedsiębiorstwa

Handlowo-Produkcyjnego Exland Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa
uchwałą nr LI/1209/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach (DS-227/14).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:
Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach (DS- 228/14).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie
miasta Katowice nazwy „Josepha von Eichendorffa” (DS-229/14).
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta
Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej (DS-230/14).
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie
miasta Katowice (DS-232/14).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań
realizowanych w 2014r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (DS-233/14).
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom położonym na terenie
miasta Katowice nazw: „Henryka Mikołaja Góreckiego” oraz „Tadeusza
Dobrowolskiego” (DS-235/14). Zamiana z punktem 28.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy położonej na
terenie miasta Katowice „Nadgórników” (DS-234/14). Zamiana z punktem 27.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
przysługującej od pani A W, pana P D oraz pana T W z tytułu używania lokalu
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie (DS-236/14).
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta
Katowice na 2014 rok (DS-237/14).
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-238/14).
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6
lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub
oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-239/14).
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po waloryzacji, od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 2D w Katowicach (DS-240/14).
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34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu

3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą lub
oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-241/14).
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wincentego Pola na
rzecz Skarbu Państwa (DS-242/14).
35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Kancelarii
Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT Sp. z o.o. do
usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia
18 czerwca 2014r. w sprawie zgody na odstąpienia 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-243/14).
35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty dotacji na 2014
rok dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne
kursy zawodowe (DS-247/14).
36. Interpelacje radnych.
37. Komunikaty i wolne wnioski.
38. Zamknięcie sesji.
Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV>
Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LIII sesji Rady Miasta
Katowice VI kadencji samorządu.
Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice, Pana Prezydenta,
Wiceprezydentów, Panią Skarbnik, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów
Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
przedstawicieli mediów.
Powitał również obecnych na sali przedstawicieli biur poselskich
i senatorskich. Także obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek
Pomocniczych, Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców
Katowic przybyłych na sesję oraz internautów.
Serdecznie powitał byłych Przewodniczących Rady Miasta: Pana Zdzisława
Jaskółę, Pana Franciszka Kotulskiego, Pana Wojciecha Borońskiego.
Szczególnie serdecznie powitał także Dyrektora Muzeum Historii Katowic – Pana
dr Jacka Siebla.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady sesji są prawomocne.
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Punkt 2 Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV>
Prezydent Piotr Uszok zabrał głos.
Stwierdził, że patrząc na niespełna 150-letnią historię miasta, należy dostrzec
okresy jego dynamicznego rozwoju, których było kilka. Przede wszystkim, kiedy
nadawano prawa miejskie. Kolejny czas rozwoju, to okres po powstaniach śląskich.
Po II wojnie światowej, ugruntowywana została przemysłowa pozycja miasta. Rok
1990 otworzył „nowe karty historii demokracji lokalnej”. Od tamtego czasu,
rozpoczęło się także nowe postrzeganie miasta. Dzisiaj odsłonięte zostaną tablice
Radnych ostatnich kadencji demokracji lokalnej. Prezydent podziękował
wszystkim dotychczasowym oraz obecnym Radnym za działalność na rzecz miasta.
Polityka miasta realizowana jest także poprzez pracę urzędników, którzy wraz
z Radnymi przyczynili się do rozwoju Katowic.
Punkt 3 Wystąpienie Dyrektora Muzeum Historii Katowic Pana dr Jacka
Siebla. <zapis AV>
Dyrektor Muzeum Historii Katowic Pan dr Jacek Siebel wygłosił swoje
przemówienie.
/Wykład Pana Dyrektora – zał. nr 1 do protokołu/
Punkt 4 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. <zapis AV>
Przewodniczący Rady Miasta zabrał głos.
/Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta- zał. nr 2 do protokołu/
Były Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic Pan Wojciech Boroński
przypomniał, że pierwsza kadencja samorządu obfitowała w bardzo długie czasowo
sesje Rady. Otaczał nas wówczas zewsząd „dziki handel”. Wszyscy uczyli się jaką
władzę ma samorząd. To właśnie samorządy zmieniły oblicze kraju.
Punkt 5 Odsłonięcie tablic upamiętniających Radnych pięciu kadencji
katowickiego samorządu. <zapis AV>
Przewodniczący Rady wraz z Prezydentem Miasta oraz Radnymi odsłonili
uroczyście tablice upamiętniające Radnych pięciu kadencji katowickiego
samorządu.
O godz. 11.30 ogłoszono przerwę w obradach.
O godz. 12.30 wznowiono obrady.
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Punkt 6 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV>
Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujące Panie Radne:
1/ Magdalenę Wieczorek
2/ Barbarę Wnęk
W wyniku głosowania, przy 15 głosach „za” na sekretarzy sesji zostały wybrane
zaproponowane wcześniej Radne: Magdalena Wieczorek i Barbara Wnęk.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 7 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 18
głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 8 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV>
Protokół z LII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 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 LII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 9 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 zmianę w porządku
obrad polegającą na wykreśleniu punktu 14 Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej
w Katowicach przy pl. Alfreda 3,8,12 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom
i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” z siedzibą w Mysłowicach (DS216/14). Brak opinii Komisji Budżetu Miasta.
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)

6

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/ dopisaniu punktu 10a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice
wyników konsultacji społecznych w sprawie budowy kompleksu sportowego przy
ul. Asnyka oraz projektu i realizacji placu zabaw przy ul. Ks. Bp. Adamskiego.
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
2/ zamianie punktu 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu
ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Nadgórników” (DS-234/14)
z punktem 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom
położonym na terenie miasta Katowice nazw: „Henryka Mikołaja Góreckiego” oraz
„Tadeusza Dobrowolskiego” (DS-235/14).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
3/ dopisaniu punktu 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wezwania Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT
Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta
Katowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zgody na odstąpienia 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-243/14).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
4/ dopisaniu punktu 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia
kwoty dotacji na 2014 rok dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (DS-247/14).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 10 Informacja o działaniach
w okresie między sesjami. <zapis AV>

Prezydenta

Miasta

Katowice

Prezydent Miasta Katowice
Pan Piotr Uszok przedstawił
informację
o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 29 lipca do 8 września 2014r.
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/ Informacja zał. nr 3 do protokołu/
Punkt 10a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice
wyników konsultacji społecznych w sprawie budowy kompleksu sportowego
przy ul. Asnyka oraz projektu i realizacji placu zabaw przy ul. Ks. Bp.
Adamskiego. <zapis AV>
Prezydent przedstawił wyniki konsultacji.
Radny Tomasz Godziek podziękował za projekt przy ul. Asnyka. Bardzo zasadna
jest kolejność, tzn. najpierw konsultujemy, a następnie projektujemy. Często zdarza
się na odwrót, co nie jest właściwe. Radny poprosił aby w przyszłym roku możliwe
było zrealizowanie tego projektu, zwłaszcza, że nie musi być on bardzo
kosztochłonny.
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że tego projektu nie można wykonać nisko
kosztowo, nawet przy bardzo racjonalnym i rozsądnym podejściu.
Radna Bożena Rojewska podziękowała za podjęcie tematu placu zabaw przy ul.
Adamskiego. Radna przypomniała, że składała w tej sprawie interpelację. Brała
udział w konsultacjach, które zostały dobrze zorganizowane. Radna wyraziła
nadzieję, że w przyszłym roku projekt będzie mógł zostać zrealizowany.
Radny Michał Jędrzejek zauważył, że zapewne całość procesu inwestycyjnego
zajmie kilka lat. W związku z tym zapytał, czy w międzyczasie możliwe jest
stworzenie w tym miejscu „quasi warunków” do uprawiania sportu. Radny
zaproponował aby np. Zakład Zieleni Miejskiej skosił trawę, inny zakład podległy
miastu utwardził nawierzchnię boiska, postawił bramki.
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że istnieją obawy, iż wówczas mogłyby
nastąpić komplikacje w rozpoczęciu zaplanowanego przedsięwzięcia.
Radny Piotr Pietrasz w sprawie planowanego w ramach konsultacji społecznych
projektu i realizacji placu zabaw w okolicach ul. Ks. bpa. Adamskiego, zapytał
o
brak
informacji
ze
strony
służb
prasowych
miasta
o wielokrotnych zabiegach i obszernej korespondencji w tej sprawie prowadzonych
przez Pana Radnego, podczas kiedy w opracowaniu przygotowanym w tej sprawie
przez Urząd Miasta przywołuje się inne podmioty ( np. Fundację „Napraw Sobie
Miasto”).
Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić wyjaśnień na piśmie.
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Radna Stanisława Wermińska zauważyła, że bardzo ważne jest
zagospodarowanie terenów, które dotyczyły konsultacji społecznych. Należy jak
najszybciej zrealizować zaplanowane obiekty. Wspierają je także środowiska
jednostek pomocniczych.
Punkt 11 Zapytania radnych. <zapis AV>
Radny Tomasz Maśnica zauważył, że mieszkańcy z Załęskiej Hałdy coraz
częściej zgłaszają swoje niezadowolenie dotyczące pogarszającego się standardu
życia na tym terenie. Obszar pomiędzy ulicą Bocheńskiego, a Kopalnią “Wujek”
pozbawiony jest małych sklepów, piekarni, dostępnych w pobliżu zamieszkania.
Radny zapytał także o sprawę
rekultywacji hałdy, znajdującej się
w dzielnicy Załęska Hałda.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że inwestycje, o których wspomniał Pan Radny
raczej nie zostaną realizowane. Powstanie ewentualnych sklepów, to przede
wszystkim inicjatywa biznesu i właścicieli prywatnych działek. Bez analizy
biznesowej, nie ma nadziei aby takie obiekty powstały.
Prezydent zobowiązał się także zbadać sprawy własnościowe i udzielić pisemnych
wyjaśnień Panu Radnemu na temat rekultywacji hałdy.
Przewodniczący Rady zauważył, że jest to bardzo dobry materiał na interpelację.
W wyniku zapytań Pani Radnej Bożeny Rojewskiej oraz Pani Radnej
Stanisławy Wermińskiej oraz dużego zainteresowania dot. informacji
nt. kosztów remontu ul. Kościuszki oraz terminów zakończenia poszczególnych
prac z nim związanych, Prezydent zobowiązał się przygotować zbiorczą
informację dla wszystkich Państwa Radnych.
Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy nastąpi zakończenie prac przy budowie
przystanku tramwajowego: “Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku – ZOO”.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że remont miał się zakończyć do końca sierpnia
br. Zobowiązał się interweniować w tej sprawie w Spółce “Tramwaje Śląskie”.
Radny Marek Szczerbowski poprosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi na
interpelację złożoną w ubiegłym roku w sprawie remontu schodów przy ul.
Bytomskiej w Katowicach. Sprawa wymagała wyjaśnień, o czym poinformowano
Pana Radnego stosownym pismem, jednak konkretnej odpowiedzi brak.
Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi Panu Radnemu.
Punkt 12 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis
AV>
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Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Mateusz Profus
poinformował, że III sesja Młodzieżowej Rady Miasta Katowice odbyła się w dniu
8 września br. Ślubowanie złożyła nowa Radna. W Parku Kościuszki, pod
Pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyła się projekcja filmu „Jesteś Bogiem”.
Akcja ta została zorganizowana we współpracy z Instytucją Kultury Katowice
Miasto Ogrodów. Frekwencja dopisała. Omówiono nowy, planowany projekt
„Miasto dla młodych”.
Punkt 13 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach
Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV>
W okresie od 30 lipca do 10 września 2014 roku odbyło się 9 planowanych
posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice.
Informacja międzysesyjna od 30 lipca do 10 września:
12 sierpnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter
uczestniczył w uroczystości złożenia kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego
na osiedlu J.I Paderewskiego w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego;
25 sierpnia – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter
uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Straży Miejskiej w Miejskim Domu
Kultury „Szopienice-Giszowiec”, pl. Pod Lipami.
Punkt 14 S K R E Ś L O N Y. <zapis AV>
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych
Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla
nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w
kulturze. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-220/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, proponując do
składu Jury następujących Radnych:
1. Jerzego Dolinkiewicza – Przewodniczącego Komisji Edukacji
2. Andrzeja Zydorowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury Promocji i Sportu
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1248/14/
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( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
utworzenia Związku Komunalnego „Rewitalizacja rzeki Rawy”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-222/14.
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1249/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu
zmian w statucie Muzeum Historii Katowic. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-223/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1250/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-224/14.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Prezydent Piotr Uszok przedstawił projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1251/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 roku. <zapis AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-225/14.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projektu uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2
głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr LIII/1252/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 20 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-226/14.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2
głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr LIII/1253/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Exland Sp. z o.o. do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą nr LI/1209/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18
czerwca 2014r. 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-227/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt
uchwały.
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Tomasz Godziek zapytał dlaczego firma „Exland” otrzymała „wz” na
budowę „Domu Starców”, podczas gdy tymczasem miasto w tej okolicy wydało
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pozwolenie na domy robotnicze. Obecnie „Exland” nie otrzymała „wz” na
inwestycję mieszkaniową. Dlaczego.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że „wz” decyduje
tylko i wyłącznie o kwestii ewentualnego naruszeniu prawa w odniesieniu do
realizacji inwestycji, kiedy nie ma miejscowego planu. Nie rodzi to za sobą
konsekwencji prawnych ani majątkowych. Może być wydana na potrzeby każdego
wnioskującego, bez konieczności dysponowania daną nieruchomością czy terenem.
Można się o nią starać w każdym momencie i można ją uzyskać kiedy nie ma planu
miejscowego. Plan miejscowy likwiduje wszystkie „wz”. W omawianym
przypadku, w określonym czasie nie wystąpiono o pozwolenie na budowę.
Zafunkcjonował plan miejscowy, stąd „wz” wydana na Dom Spokojnej Starości
została planem miejscowym zniesiona..
Przewodniczący Rady dodał, że to firma Exland wycofała się z projektu budowy
Domu Spokojnej Starości, przechodząc do starań o budowę na tym terenie
substancji mieszkaniowej.
Radny Tomasz Godziek stwierdził, że firma ta czuje się poszkodowana ze
względu na zmianę intencji miasta, które godzi się początkowo na budowę osiedla
robotniczego, później Domu Spokojnej Starości. Inwestor zmienia zdanie i chce
budować tam mieszkania. Dawniej nie było problemu aby powstała tam funkcja
mieszkaniowa, nagle jest to problem.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że „wz” rządzi się swoimi prawami. Bada się
otoczenie i istnieje daleko idąca swoboda interpretacyjna w zakresie wydawania
pozwoleń. Miasto starało się powstrzymać potencjalny konflikt w tym rejonie, aby
oddzielić działalność produkcyjną od mieszkaniowej. Nie było uchwalonego dla
tego terenu planu, więc wydano „wz”. Podjęto decyzję o likwidacji betoniarni,
utworzeniu parku, jako buforu oddzielający zabudowę mieszkaniową i komercyjną
i zrezygnowano z funkcji mieszkaniowej. O osiedlu robotniczym nic panu
Prezydentowi nie wiadomo.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 9 głosach sprzeciwu
i braku głosów „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr LIII/1254/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:
Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-228/14.
Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan –
Chanek przedstawiła projekt uchwały oraz nieuwzględnione uwagi.
Radny Wiesław Mrowiec zauważył, że w obrębie planu znajdują się ogródki
działkowe. Zapytał, czy nadal tam będą, czy też ich los jest zagrożony.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan –
Chanek wyjaśniła, że plan nie obejmuje wspomnianych przez radnego ogródków.
Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie.
Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez
Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag:
Uwaga nr 1.1
Wynik głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 1.2
Wynik głosowania: 23 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 1.4
Wynik głosowania: 24 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 1.7
Wynik głosowania: 24 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 1.9
Wynik głosowania: 20 głosy „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
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( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 2.1
Wynik głosowania: 24 głosy „za”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 2.2
Wynik głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 2.3
Wynik głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miasta Katowice podzieliła stanowisko Pana Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Uwaga nr 2.4.
Wynik głosowania: 22 głosy „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące 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 23 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1
głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr LIII/1255/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej
na terenie miasta Katowice nazwy „Josepha von Eichendorffa”. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-229/14.
Radny Jerzy Dolinkiewicz przedstawił projekt uchwały.
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 19 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1256/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji działań
promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej.
<zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-230/14.
Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.
Komisja Budżetu Miasta oraz Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
Radny Marek Szczerbowski zapytał czy w przewidywanej kwocie przewidziano
środki na ewentualne pokrywanie kosztów imprez organizowanych przez operatora
przyszłego Centrum Kongresowego.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że są to przede wszystkim środki na organizację
eventów, a nie na wsparcie operatora.
Radny Tomasz Godziek zapytał kto będzie wspomagał operatora Centrum
Kongresowego, co zapewne okaże się konieczne, jeżeli chcemy konkurować
z innymi znaczącymi miastami. Jaka to będzie instytucja.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że Katowice już obecnie realizują wiele
przedsięwzięć, jak np. „Tauron – Nowa Muzyka”. Jest to zarazem promocja miasta.
Mamy także event w postaci propagowania gier komputerowych, odbywający się
w Spodku. Bez działań wspomagających nie jesteśmy w stanie wypromować
naszego regionu. Promocja jest konieczna w zakresie zmiany wizerunku miasta.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1
głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr LIII/1257/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru
opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-232/14.
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 23 głosach „za”.
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/Uchwała nr LIII/1258/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-233/14.
Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Polityki Społecznej 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 jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1259/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom
położonym na terenie miasta Katowice nazw: „Henryka Mikołaja
Góreckiego” oraz „Tadeusza Dobrowolskiego”.
Zamieniony z punktem 28. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-235/14.
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 23 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1260/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy
położonej na terenie miasta Katowice „Nadgórników”.
Zamieniony z punktem 27. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-234/14.
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

17

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy osiągnięto konsensus w sprawie, gdyż
miały miejsce protesty mieszkańców.
Przewodniczący Rady potwierdził, że tak. Uchwała nic nie zmienia, ustala jedynie
dotychczasowy stan.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1261/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani A W, pana P D oraz
pana T W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach
przy ul. Przedwiośnie. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-236/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1262/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 30 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-237/14.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projektu uchwały.
Radna Stanisława Wermińska poprosiła o wyjaśnienie podanej kwoty
w wysokości 150 tys. zł na „inne formy wychowania przedszkolnego”.
Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jest to wkład własny do zadania
z nowej perspektywy finansowej, tzn. „Katowice, miasto otwarte – działania
inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych
i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43”.
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Radny Marek Szczerbowski zapytał czy zadanie „Międzynarodowe Centrum
Kongresowe (wkład własny) – 3.835.710 zł”, to dokończenie procesu
inwestycyjnego.
Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła, że tak.
Radny Tomasz Godziek zapytał o zwiększenie kwoty dotyczącej odszkodowań
z tytułu niedostarczenia przez miasto lokali socjalnych. Jaka to jest sumaryczna
kwota. Ponadto czy miasto ma jakąś inną strategię w tym temacie. Może lepiej
wydać środki na remont lokali własnych, niż wydatkować zaplanowany 1 mln zł.
podmiotom zewnętrznym.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że ustawa
nałożyła na gminy obowiązek dostarczenia lokali socjalnych wszystkim
podmiotom. Miasto ma około 10 % zasobu mieszkaniowego na swoim terenie.
Równomierne rozłożenie odszkodowań oraz remont lokali socjalnych pozwala na
radzenie sobie z mieszkaniowym problemem przez miasto.
Wobec braku dalszych 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 „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr LIII/1263/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 31 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-238/14.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.
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 LIII/1264/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 32 Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub
dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste
udziałów w gruncie. <zapis AV>
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-239/14.
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 22 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1265/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po
waloryzacji, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul.
Franciszkańskiej 2D w Katowicach. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-240/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radna Stanisława Wermińska poparła projekt uchwały. Zapytała kto otrzymał
prawo do dysponowania nieruchomością Zainteresowanej. Czy jest zabezpieczona
opieka nad tą osobą.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że zostało to
wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1266/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 34 Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców
wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-241/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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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 LIII/1267/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul.
Wincentego Pola na rzecz Skarbu Państwa. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-242/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.
/Uchwała nr LIII/1268/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania
Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT Sp. z
o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta
Katowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zgody na odstąpienia 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. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-243/14.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2
głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr LIII/1269/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty
dotacji na 2014 rok dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. <zapis AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-247/14.
Komisje Budżetu oraz Edukacji nie opiniowały projektu uchwały, gdyż wpłynął on
do BRM po posiedzeniach tych komisji.
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 LIII/1270/14/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 36 Interpelacje radnych. <zapis AV>
W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:
1/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie uporządkowania zieleni parkowej
na terenie skwerów przy ul. Wiosny Ludów w rejonie torów kolejowych w
Szopienicach.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
13.08.2014r.
2/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie:
2.1. przebudowy ul. 1 – go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli
tramwajowej w Katowicach Zawodziu.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
13.08.2014r.
2.2. zamontowania progów zwalniających oraz lustra przy ul. Ks. Kard. B.
Kominka.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
8.08.2014r.
3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie braku możliwości podłączenia się
właścicieli posesji przy ul. Przodowników do nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z
dnia 18.08.2014r.
4/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie:
4.1. oznakowania dojazdu do obiektu „Kolejarz” Katowice.
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Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
8.08.2014r.
4.2. ulg oraz zwolnień.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 19.08.2014r.
4.3. pobytu dziecka w przedszkolu.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z
dnia 20.08.2014r.
5/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie:
5.1. opłaty za wymianę dokumentów z powodu dokonania zmian adresowych przez
Urząd Miasta Katowice.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Michała Lutego z dnia
18.08.2014r.
5.2. usunięcia rozlewiska na ul. Jankego.
Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z dnia 21.08.2014r.
6/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie hałasu w okolicach ulicy Bohaterów Monte
Cassino i 1 Maja.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
25.08.2014r.
7/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie:
7.1. zaniedbanego podwórka.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z
dnia 25.08.2014r.
7.2. niechlujnych wiaduktów kolejowych w centrum Katowic.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z dnia 20.08.2014r.
8/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie uporządkowania terenu skweru
położonego u zbiegu ulic Dziewięciu z Wujka oraz Ligockiej.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
28.08.2014r
9/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowych
ul. Sokołowskiego (droga wewnętrzna Szpitala Miejskiego Murcki) oraz fragmentu
drogi gruntowej ul. Mruczka – dojazd do 200 garaży oraz do ROD „Wiesia”.
10/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie:
10.1. uporządkowania terenu skweru położonego na terenie Katowice-Murcki w
pobliżu Zespołu Szkół nr 2.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z dnia
26.08.2014r.,
10.2. dziur w jezdni w alei Księżnej Jadwigi Śląskiej – wjazd od ulicy Bolesława
Chrobrego koło targowiska w Katowicach.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z
dnia 03.09.2014r.
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11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie rozważenia możliwości
powiększenia obszaru objętego nazwą Plac Solidarności.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z
dnia 27.08.2014r.
12/ Radnej Krystyny Panek w sprawie koszenia wysokich traw i chaszczy na
terenie dzielnicy Zawodzie pomiędzy rzeką Rawą a X Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Paderewskiego w Katowicach.
13/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie:
13.1. oznakowania dojazdu do Kościoła Rzymskokatolickiego przy ul. Mieszka I
na Osiedlu tysiąclecia w Katowicach.
13.2. uporządkowania ciągu pieszego alei Bolesława Krzywoustego w rejonie
skweru imienia Jasińskiego, położonego na Osiedlu Tysiąclecia Dolne.
14/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie fontanny w Piotrowicach.
15/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie terminu uprzątnięcia terenu w
rejonie ulicy Dunikowskiego.
16/ Radnego Michała Jędrzejka w sprawie:
16.1. informowania zarządcy dworca PKP o dużych wydarzeniach w mieście
Katowice.
16.2. możliwości wystawiania przez restauratorów w Katowicach ogródków
zimowych.
17/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie:
17.1. pilnego remontu sal w Miejskim Przedszkolu nr 73 w Katowicach.
17.2. własności gruntów w rejonie schodów do budynku od strony ul. Słonecznej w
Miejskim Przedszkolu nr 73 w Katowicach.
18/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
18.1. wykonania remontu dachu, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w
Katowicach.
18.2. remontu ulicy Filarowej w Katowicach.
18.3. budowy ekranów akustycznych przy ul. Wincentego Pola 2.
18.4. zapewnienia miejsca dla dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 58 działającym
w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach przy ul.
Grzegorzka 4.
18.5. wymiany uszkodzonych płyt granitowych na ul. Mariackiej w Katowicach.
18.6. utworzenia dodatkowego oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu nr
58 działającym w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Katowicach
przy ul. Grzegorzka 4.
19/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie utworzenia nowych miejsc
parkingowych.
20/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
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20.1. wyremontowania drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca od strony ulicy Cegielnia Murcki.
20.2. rozbiórki bramy ustawionej w poprzek drogi zjazdowej z ulicy Kościuszki w
Katowicach do Osiedla „Pastelowego”.
21/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie poszukiwań miejsc pochówków
ofiar okresu stalinowskiego tj. „Żołnierzy Wyklętych” na terenie Cmentarza
Katolickiego w Katowicach – Bogucicach, w rejonie śmietników, przy bramie w
murze od strony ul. Bohaterów Monte Cassino.22/ Radnego Józefa Zawadzkiego w
sprawie wyeliminowania powtarzających się awarii magistrali wodociągowych na
Osiedlu Paderewskiego w Katowicach.
23/ Radnego Stefana Gierlotki w sprawie zakazu postoju na jezdni ulicy
Poznańskiej w odcinku od ul. Jankego do ul. Fredry.
24/ Radnej Marii Sokół w sprawie naprawy dachu obiektu przy Gimnazjum nr 15
na ul. Karliczka 15 w Katowicach pełniącego funkcję szatni UKS „Sprint”.
25/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie stref kibica w dzielnicach.
26/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Zamkowej 2A.
27/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
27.1. podejmowania decyzji o przedłużeniu umowy ze Spółdzielnią Pracy
Surowców Wtórnych Zbiornica nr 3.
27.2. rozbiórki bramy ustawionej w poprzek drogi zjazdowej z ulicy Kościuszki w
Katowicach do Osiedla „Pastelowego”.
28/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie tablic informacyjnych dla
mieszkańców Koszutki.
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:
1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie rozbudowy kortów tenisowych w
Janowie przy ul. Szopienickiej.
2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie:
2.1. remontu zniszczonego mostku przez rzekę Kłonicę, na wysokości posesji przy
ul. Panewnickiej 356-358.
2.2. sprzeciwu mieszkańców dzielnicy Piotrowie dla planowanej inwestycji
budowy Centrum Handlowo Biurowo Usługowego” w rejonie ulic Szewskiej
i Kornasa.
3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie:
3.1. wskazania wolnych lokali mieszalnych, znajdujących się w zasobach miasta,
które mogłyby być przejęte przez organizacje pozarządowe działające
i zarejestrowane na terenie naszego miasta,
3.2. gruntownej naprawy nawierzchni ul. Harcerskiej oraz Bieszczadzkiej w
dzielnicy Ligota,
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3.3. ustawienia w obrębie pasów na ul. Zadole oraz w obrębie skrzyżowania ulic
Kołobrzeskiej i Zielonogórskiej, pionowych znaków informacyjnych o przejściu
dla pieszych,
3.4. ponownego przeanalizowania budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr
34 w Ligocie,
4/ Radnego Tomasza Maśnicy, Radnej Magdaleny Wieczorek i Radnego
Witolda Witkowicza w sprawie nadania bocznej drodze od ul. Medyków im. gen.
Mariusza Zaruskiego,
5/ Radnego Dariusza Łyczki w sprawie:
5.1. przejęcia ulicy Kolistej od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
5.2. rewitalizacji drugiej części Parku przy ul. Wiosny Ludów w dzielnicy
Szopienice-Uthemann,
5.3. modernizacji Placu Zabaw przy Przedszkolu nr 91 w dzielnicy Giszowiec,
6/ Radnej Heleny Hrapkiewicz w sprawie zmiany kursu autobusu nr 600.
7/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie biletów na koncert
inaugurujący działalność nowej siedziby NOSPR w Katowicach,
8/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie:
8.1. zabudowy wentylatorów szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego na ul.
Raciborskiej,
8.2. ocieplenia budynku na ul. Raciborskiej 31,
9/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie urządzeń rekreacyjnych w parku im.
Alojzego Budnioka,
10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
10.1. podjęcia pilnych działań mających na celu remont elewacji w Zespole Szkół
Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach,
10.2. zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na remont
ogrodzenia oraz drogi wraz z chodnikiem przy Zespole Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 6 w Katowicach,
10.3. zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na budowę
placu zabaw w dzielnicy Załęska Hałda – osiedle KWK Wujek,
10.4. zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na
dokończenie drenażu terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 i remont
tarasu,
11/ Radnego Jerzego Dolinkiewicza w sprawie konieczności wykonania ważnych
zadań na terenie Osiedla Witosa w 2015 roku,
12/ Radnego Wiesława Mrowca w sprawie:
12.1. renowacji i odbudowy nawierzchni dróg, chodników oraz zwiększenia miejsc
postojowych na Osiedlu Wincentego Witosa w Katowicach,
12.2. budowy fontanny na placu Św. Herberta na Osiedlu Witosa w Katowicach,
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12.3. przejścia dla pieszych z ulicy Dulęby na ulicę Grabskiego i usunięcie barier
architektonicznych dla niepełnosprawnych na Osiedlu Witosa w Katowicach,
12.4. wymiany skorodowanych słupów oświetleniowych na Osiedlu Witosa,
12.5. traktu pieszo rowerowego od ronda Aleksandry Śląskiej do ulicy Sławka na
Osiedlu Witosa w Katowicach,
12.6. rozbudowy placu zabaw na placu Rotmistrza Pileckiego na Osiedlu Witosa,
12.7. traktu pieszo rowerowego na likwidowanym trakcie kolejowym na Osiedlu
Witosa,
13/ Radnej Krystyny Panek i Radnego Wiesława Mrowca w sprawie remontu
budynku Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice,
14/ Radnego Wiesława Mrowca, Radnej Krystyny Panek, Radnego Piotra
Pietrasz i Radnego Mariusza Skiby w sprawie zbadania możliwości realizacji
podwyżek dla pracowników instytucji komunalnych Katowic zgodnie postulatami
przedstawionymi przez NSZZ „Solidarność” podczas manifestacji 10.09 br.
Punkt 37 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV>
Komunikaty :
1. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Woj. Śl. na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Informacja o konieczności zwołania dodatkowej sesji Rady Miasta Katowice w
dniu 1 października 2014r.
3. Przypomnienie Państwu Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w dniu 22 września br. Będę wówczas dyżurował w swoim
gabinecie w godzinach od 10.00 do 14.00. Oświadczenia można również wysłać
pocztą w tym dniu, decyduje bowiem data stempla pocztowego.
4. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały nr
LII/1245/14 z 30.07.2014r.
Radna Stanisława Wermińska w związku z protestem organizacji związkowych
dotyczących możliwości realizacji podwyżek dla pracowników instytucji
komunalnych Katowic, poprosiła o informację w tej sprawie oraz stanowisko Pana
Prezydenta.
Przewodniczący Rady zobowiązał się skierować pismo w tej sprawie do Pana
Prezydenta. Odpowiedź otrzymają Państwo Radni do skrytek.
Punkt 38 Zamknięcie sesji. <zapis AV>
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad
dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany.
O godz. 14.50 zamknął obrady LII sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji
samorządu.
Protokołowała:

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Beata Musiał
Jerzy Forajter
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