
 

 

 1 

  

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  LV  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  15 października 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 12.45 

Numery podjętych uchwał: LV/1276/14 – LV/1300/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radny Stefan Gierlotka i Radny Tomasz Godziek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem) 
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Przebieg obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami.  

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach Rady Miasta w okresie 

między sesjami.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, „Informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-

2035 za I półrocze 2014 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego 

za I półrocze 2014 roku” (DS-231/14).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej 

nr 7 Załęże (DS-244/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej 

nr 12 Koszutka (DS-245/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej 

nr 14 Dąbrówka Mała (DS-246/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Haliny Lerman” (DS-249/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Księdza Jana Machy” (DS-250/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i współorganizacji 

na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 

2015-2021 (DS-255/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” (DS-259/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. (DS-260/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. (DS-261/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dofinasowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2014 (DS-262/14).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice (DS-265/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-

266/14).   

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, 

warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 

podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od 

środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-

267/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-268/14). 

Skreślony  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 

miasto Katowice (DS-271/14) 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS- 272/14). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia ICLEI 

Lokal Governments for Sustainability (DS-273/14). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej 

Katowice- Północ w Katowicach (DS-274/14). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Lalki i Aktora „Ateneum” (DS-

275/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie utworzenia  instytucji kultury pn. Zespół  Śpiewaków Miasta Katowice 

„Camerata Silesia” w Katowicach (DS-276/14).  

29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonych w kwartale ulic Pawła, Wodna, Górnicza 

oraz na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DS-278/14).  

29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice 

na 2014r. (DS-279/14).  

29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 



reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P          K          na 
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Katowicach przysługującej od pani E W oraz  pani D W  z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obr. Westerplatte (DS-280/14) 

30. Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

- skargi Pana M C 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-263/14).  

- skargi Pana S D na niewłaściwe działania Dyrektora VIII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Katowicach (DS-264/14).  

31. Interpelacje radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  LV  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 obecną na sali Poseł na Sejm RP Panią Ewę Kołodziej oraz Pana 

Tomasza Kępę – Nadkomisarza Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  

 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady sesji są prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Prowadzący obrady na sekretarzy sesji zaproponował następujących Państwa  

Radnych: 

1/ Stefana Gierlotkę  

2/ Tomasza Godzieka  

W  wyniku  głosowania,  przy  16  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Stefan Gierlotka i Tomasz Godziek. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana  Piotra Pietrasza. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964128.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964193.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413447667.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964270.asx
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Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 22 

głosach „za”.    

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Protokół  z LIII sesji Rady Miasta Katowice był dostępny do wglądu w Biurze 

Rady Miasta oraz na stronie internetowej BIP. 

Przewodniczący Rady, wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miasta Katowice z dnia 

10 września 2014r.: 

Protokół przyjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Protokół  z LIV sesji Rady Miasta Katowice był dostępny do wglądu w Biurze 

Rady Miasta oraz na stronie internetowej BIP. 

Przewodniczący Rady, wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miasta Katowice z dnia 

30 września 2014r.: 

Protokół przyjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

obrad polegające na: 

1/ dopisaniu  punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w kwartale ulic Pawła, 

Wodna, Górnicza oraz na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DS-

278/14).  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie miasta Katowice na 2014r (DS-279/14). 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413447806.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964350.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964350.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413447855.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413447926.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964409.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413447996.pdf
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani E W oraz  pani D W z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obr. 

Westerplatte (DS-280/14). 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał wniosek Klubu „PiS” o zmianę  

w porządku obrad Rady Miasta Katowice w dniu 15.10.2014r. o zdjęcie z porządku 

obrad pkt.23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. 

Uzasadnienie: 

„W związku z licznymi wątpliwościami zgłoszonymi przez różne środowiska 

społeczne  uważamy, że decyzja w tak drażliwym społecznie temacie jak plany 

zagospodarowania przestrzennego można odłożyć do czasu ukonstytuowania Rady 

Miasta Katowice nowej kadencji”.   

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 25 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  30 września 2014r. do 13 

października 2014r.  

/ Informacja zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał kiedy zakończone zostanie ostatecznie 

Centrum Kongresowe.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448112.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448181.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448308.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964552.asx
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że termin określony został na 31 stycznia 2015r., 

wszystkie prace związane z odbiorem budynku powinny zakończyć się 1 marca 

2015r.  

 

Punkt 7  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o kilka spraw: 

1/ wyjaśnienie sprawy zawartej w postaci wniosku Komisji Kultury, Promocji  

i Sportu,  a  konkretnie toru do jazdy na wózkach inwalidzkich. Radny zapytał skąd 

wzięły się wyliczenia dotyczące ewentualnego kosztu tej inwestycji,  

w podanej wysokości, tj. 1,5 mln zł.   

2/ czy zjeżdżalnie oraz inne sprzęty do zabawy, znajdujące się na placu zabaw przy 

ul. Śmiłowickiej  posiadają stosowne atesty.  

3/ Katowicki Klub Jeździecki. Na ostatniej sesji , Radny pytał już o tę sprawę. Jaka 

przyszłość czeka ten klub, gdyż teren należy do miasta, a budynki są prywatne.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że wszystkie obiekty  budowane przez Zakład 

Zieleni Miejskiej posiadają atesty. Co do pozostałych spraw, Prezydent zobowiązał 

się udzielić pisemnej odpowiedzi. Dodał, że sprawa Klubu Jeździeckiego zapewne 

znajdzie rozwiązanie pod rządami nowego prezydenta.  

 

Radny Mariusz Skiba zapytał o ul. Karasiową. Ma stać się ona łącznikiem 

pomiędzy ul. Grota-Roweckiego, a ul. Kaskady. Inwestycję tam prowadzoną 

warunkowano tym, że mieszkańcy będą mieli dostęp do infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. Obecnie okazuje się, że miasto od tego odstąpiło, zatem entuzjazm 

mieszkańców dla inwestycji opadł. Sugestie mieszkańców co do szerokości drogi 

oraz przyszłego ruchu nie są podobno uwzględniane. Jaki jest zatem stan prac nad 

tą inwestycją i czy można uwzględnić sugestie mieszkańców.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w budżecie miasta zagwarantowano jedynie 

dokumentację na pozwolenie budowlane w oparciu o decyzję ZRIDowską i wykup 

gruntu w celu zabezpieczenia śladu od strony zachodniej.  

 

Radna Elżbieta Zacher zapytała kiedy można się spodziewać przebudowy 

skrzyżowania ul. Murckowskiej i 73 Pułku Piechoty.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że będzie ogłoszony konkurs, zatem 

najwcześniej w 2016/2017r.  

Radna Elżbieta Zacher zapytała jaki jest termin wykupu domów w Giszowcu.  

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że musi nastąpić wykreślenie Spółki „Giesche”  

z rejestru spółek handlowych. Może uda się to w listopadzie br.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964639.asx
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Radny Michał Jędrzejek w związku ze zdjęciem punktu 23 z porządku obrad 

zapytał, czy opracowanie, które miało być przedmiotem obrad tego punktu, jest 

dokumentem sprawozdawczym, czyli opisuje stan faktyczny na dzień 30 czerwca 

2014r., a nie precyzuje tego, co będzie w przyszłości.  

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że tak.  

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał o wymianę kanalizacji przy ul. Kulika. Kiedy 

odtworzona zostanie nawierzchnia.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że postara się dołożyć starań aby stało się to 

niezwłocznie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o kilka spraw: 

1/ statut ul. Leszczynowej. Jest ona nieprzejezdna od strony ul. Bukszpanowej.  

2/ dlaczego miasto nie zgodziło się na ofertę wykonawcy aby pozostawić drogę 

tymczasową.  

3/ dlaczego miasto nie wyraża zgody na lokalizację zjazdu z tej ulicy na działkę 

budowlaną.  

4/ jakie są plany dot. nieruchomości położonej przy ul. Francuskiej 180 i czy są one 

związane z klubem jeździeckim.  

5/ co dalej z betoniarnią.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że trudno byłoby, aby pozostał tymczasowy 

standard drogi. Docelowo zostanie połączona ul. Leszczynowa z ul. Bukszpanową. 

Co do braku zgody na zjazd, Prezydent poprosił Radnego o doprecyzowanie 

pytania, najlepiej na piśmie. Prezydent w odniesieniu do ul. Francuskiej 180, 

wyjaśnił, że jest to teren prywatny. Ma tam  powstać obiekt sportowy. W sprawie  

betoniarnii, wszystkie czynności związane z przejęciem gruntu zostały zakończone. 

Teraz należy jedynie zastanowić się nad sposobem zagospodarowania tego terenu.  

  

Poseł na Sejm RP Pani Ewa Kołodziej zapytała o Szkołę Podstawową nr 21. 

Pomimo wydatkowania 4 mln zł na modernizację tej szkoły, zajęcia w niej 

odbywają się nadal w systemie zmianowym.  

Pani Poseł zapytała: 

1/  czy dopełniono wszystkich formalności, w tym wyjaśnienia sprawy stanu 

prawnego gruntów,   

2/  jak miasto planuje rozwiązać problem zmianowości.   

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. 

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413964940.asx
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W okresie od 10 września  do 15 października 2014 roku odbyło się                              

8 planowanych posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice. 

26 września – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w uroczystości poświęconej upamiętnieniu 120. rocznicy urodzin              

i 70. rocznicy śmierci Henryka Sławika – patrona Gimnazjum nr 19                                 

w Katowicach. 

1 października – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w inauguracji siedziby NOSPR-u w Katowicach. 

6 października – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice Pan 

Jerzy Dolinkiewicz uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach. 

10 października – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Piotr Pietrasz 

uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach. 

14 października – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Marek 

Chmieliński uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015                        

w Akademii Muzycznej w Katowicach. 
 

Punkt 9 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku” oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto 

pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-231/14. Wpłynęła także 

informacja uzupełniająca do tego dokumentu.  

Ponadto zgodnie z procedurą Państwo Radni otrzymali także: informację  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014r., informację  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 

2014-2035, informację z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Wszystkie te dokumenty sporządzone zostały za I półrocze 2014r.  

Wpłynęło także sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2014r.  

Stałe Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wpłynęła także uchwała RIO Nr 4100/III/134/2014 z dnia 3 września 2014r.  

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965025.asx
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Skarbnik  Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1276/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 7 Załęże. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-244/14. Prezydent 

Miasta pismem z dnia 19 września 2014r. poinformował, że przedłożony projekt 

spełnia wymogi formalno-prawne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu nie wniesiono 

żadnych uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1277/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 12 Koszutka. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-245/14. 

Prezydent Miasta  pismem z dnia 19 września 2014r. poinformował, że 

przedłożony projekt spełnia wymogi formalno-prawne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu nie wniesiono 

żadnych uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882312
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448658.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965089.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882378
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448773.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965167.asx
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/Uchwała nr LV/1278/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-246/14. 

Prezydent Miasta  pismem z dnia 19 września 2014r. poinformował, że 

przedłożony projekt spełnia wymogi formalno-prawne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu nie wniesiono 

żadnych uwag.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1279/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Haliny Lerman”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-249/14. 

Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic  

i placów przedstawił sylwetkę patronki placu. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1280/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Księdza Jana Machy”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-250/14. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882443
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413448870.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965220.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882544
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449025.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965277.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882606
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449107.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965404.asx
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Radny Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic  

i placów przedstawił sylwetkę patrona placu. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1281/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie współfinansowania  

i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA 

Katowice Open w latach 2015-2021.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-255/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisje Kultury, Promocji i Sportu oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy 1,5 mln zł rocznie to wszystkie koszty, 

które ponosi miasto w ramach turnieju.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna potwierdziła, że tak. 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że dotychczas „dawaliśmy halę Spodka za 

darmo”. Zapytał, czy to nie są koszty. Ponadto przy okazji tego turnieju, 

uruchomiliśmy Akademię Karoliny Woźniacki. Co roku płacimy na tę akademię 75 

tys. zł. Jakie są efekty kształcenia w tej akademii. Radny stwierdził, że „nie 

ćwiczyło tam więcej niż 20 osób”.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawy 

finansowane są z dwóch różnych źródeł. Akademia Karoliny Woźniacki to 

edukacyjny program dla młodych ludzi, promujący tenis. WTA to zupełnie inne 

wydarzenie, w pierwszym roku przeznaczono na niego 400 tys. zł, w drugim 500 

tys. zł. Natomiast na  Akademię  Karoliny Woźniacki  przeznaczono 75 tys. zł  

w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że Akademia narodziła się przy okazji 

współpracy przy okazji organizacji turnieju w Spodku. Jest to prywatny interes 

Pana, który jest dyrektorem turnieju WTA w Spodku. Dwie sprawy są więc  

nierozerwalnie związane ze sobą.   

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882677
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449164.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965472.asx
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, braku sprzeciwu i 11 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1282/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie „Programu współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-259/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1283/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-260/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1284/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-261/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882827
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449232.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965533.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413882912
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449325.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965594.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884249
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449403.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965654.asx
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/Uchwała nr LV/1285/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na 

rok 2014. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-262/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1286/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na 

terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-265/14. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1287/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-266/14. 

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska 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.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884313
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449460.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965705.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884383
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449572.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965767.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884444
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449694.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965826.asx
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 9 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1288/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-267/14. 

Formularze w wersji „XML” nie były kserowane Państwu Radnym, gdyż jest to 

papierowy zapis elektronicznej możliwości składania deklaracji.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1289/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Skreślony. <zapis AV> 

 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-271/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisje Edukacji oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1290/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884512
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449759.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965889.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413884987
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449842.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413965941.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966005.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413885055
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413449890.pdf
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Punkt 25 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-272/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię  Komisji Polityki Społecznej. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1291/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wystąpienia ze 

Stowarzyszenia ICLEI Lokal Governments for Sustainability. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-273/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, 1 glosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1292/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-274/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966052.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413885111
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450167.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966101.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413885190
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450329.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966155.asx
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/Uchwała nr LV/1293/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Lalki  

i Aktora „Ateneum”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-275/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1294/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie utworzenia  instytucji kultury pn. Zespół  

Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-276/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr LV/1295/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonych w kwartale ulic Pawła, 

Wodna, Górnicza na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-278/14. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413885319
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450313.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966203.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413886163
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450419.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966251.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413886480
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450596.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966318.asx
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Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Radna Barbara Wnęk zapytała o wartość wycenionej nieruchomości, która jest 

przedmiotem darowizny.  

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wycena nastąpi po uzyskaniu 

zgody i przygotowaniu dokumentacji do aktu notarialnego.  

Radna Barbara Wnęk zapytała o szacunkową kwotę.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek wyjaśnił, że 

zlecono wycenę, aktualnie takiej nie ma.  

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zapytał czy na tym terenie znajdują się budynki z 

mieszkańcami.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy Oporek  zaprzeczył, że 

nie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał  z  jakiego programu Uniwersytet Śląski stara się  

o środki. Czy znamy szczegóły. Co z koncepcją Pana Skwary. Czy można 

wprowadzić tam inną funkcję, poza uniwersytecką,  w tym komercyjną. Czy w tym 

kompleksie istnieje propozycja budowy parkingów. Co z tramwajem w tym 

kompleksie. Jak to wpłynie na politykę transportową i szeroko na transport  

w centrum. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że z poziomu regionalnego Uniwersytet Śląski 

ma aplikować o środki pochodzące z Unii Europejskiej, co nie wyklucza innych 

źródeł finansowania. Prezydent dodał, że jest to darowizna odwoływalna, 

przeznaczona na określony cel. Jeżeli chodzi o koncepcję Pana Skwary, to są to 

jedynie pewne założenia urbanistyczne, z uwagi na uwarunkowania własnościowe 

miasto narzuciło pewne ograniczenia. Przewidziano w planach miejsca 

parkingowe. Kluczowym,  podstawowym środkiem komunikacji będzie tam 

zapewne komunikacja tramwajowa i piesza. Dodatkowo planowane jest  powstanie 

kładki łączącej część uniwersytecką z kwartałem Pawła, Wodna, Górnicza. Plany 

nie przewidują powstania na tym terenie campusu. Będą tam bowiem skupione 

także inne  funkcje  jak: hotelowe, akademickie, komercyjne, restauracyjne itd. 

Zapewne nie będzie tylko jeden operator dla całej inwestycji. Uniwersytet posiada 

własne instytucje zarządzające. Budynki mieszkalne będą miały swojego 

administratora. Unia Europejska niezbyt chętnie dofinansowuje parkingi, jedynie 

niezbędne, w tym w minimalnym wymiarze potrzebne do obsługi przez zarząd 

obiektu, czy administracji.  
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Radny Marek Szczerbowski zauważył, że nie ma co prawda podanej kwoty, ale 

jest podany obszar. Znając orientacyjne ceny metra kwadratowego gruntu  

w Katowicach i mnożąc to, można uzyskać szacunkową cenę.  

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że nie jest to pierwsza darowizna miasta na 

rzecz uczelni. Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego powstało na działce podarowanej przez miasto, 

podobnie jak: Wydział Prawa,  Biblioteka Uniwersytecka i Centrum Informacyjne 

Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1296/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta Katowice na 2014 rok.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-279/14. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1297/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29c/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani  E  W oraz pani D W z 

tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obr. 

Westerplatte. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-280/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413886757
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450698.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966401.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413886904
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450783.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966457.asx
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Komisja  Infrastruktury i Środowiska nie opiniowała projektu uchwały, gdyż 

wpłynął on do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LV/1298/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30. Rozpatrzenie  skarg i wniosków.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M C 

działania Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-263/14. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę Komisji Rewizyjnej. W dniu przed sesja do 

skrytek przekazano Państwu Radnym kopię dodatkowego pisma pana 

pełnomocnika w przedmiotowej sprawie. 

Radny Dariusz Łyczko przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu. 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LV/1299/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S D na 

niewłaściwe działania Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach.  

<zapis AV> 

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-264/14. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę Komisji Rewizyjnej.  

Radny Dariusz Łyczko przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu. 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LV/1300/14/ 

(Protokół z imiennego głosowania) 

 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P         K             na niewłaściwe 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413890264
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450828.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966515.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413888188
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450882.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966566.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1413889146
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/16/1413450945.pdf
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Punkt 31 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie” 

1.1. przywrócenia linii autobusowej nr 10 na jej dawnej trasie. 

1.2. śmietnika zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej-Curie, Poniatowskiego oraz 

Jordana. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na sezon 2014/2015 dla 

klubu piłkarskiego 1. FC KATOWICE. 

2.2. pilnego przeprowadzenia prac związanych z wymianą instalacji sanitarnej i 

deszczowej na odcinku ul. Skrzypów od nr 1 do nr 13. 

2.3. przeprowadzenia remontu ulicy Gallusa oraz wybudowania miejsc 

postojowych. 

2.4. przyznania dotacji dla Międzyparafialnego Katolickiego klubu Sportowego 

„gloria” Archidiecezji Katowickiej. 

3/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie ustalenia zasad objazdów autobusów linii 

930 i 920 podczas wyłączenia z ruchu centrum Nikiszowca. 

4/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie budowy nowego placu zabaw oraz 

strefy fitness przy ul. Śmiłowickiej w Panewnikach. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. poprawy bezpieczeństwa życia mieszkańców Osiedli Tysiąclecia i Załęskiej 

Hałdy poprzez zainstalowanie monitoringu miejskiego.                                                                                                                       

5.2. budowy ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Chorzowskiej na Osiedlu 

Tysiąclecia. 

5.3. uruchomienia na terenie Osiedla Tysiąclecia i Załęskiej Hałdy punktów 

wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. 

5.4. dbałości o czystość ulic i alejek osiedlowych na Osiedlach Tysiąclecia i 

Załęskiej Hałdzie. 

5.5. pilnej interwencji na ul. Jabłoniowej. 

5.6. ograniczenia strefy bezpłatnego parkowania w okolicy ulic M. Skłodowskiej 

Curie, PCK, Rymera, Jordana, Poniatowskiego. 

6/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie realizacji siłowni na wolnym 

powietrzu, zlokalizowanej obok Oś. Szenwalda, w sąsiedztwie zrewitalizowanej 

Ślepiotki. 

7/ Radnego Tomasza Godzieka i Radnego Michała Jędrzejka w sprawie 

aplikacji „Mobilne Katowice”. 

8/ Radnego Tomasza Godzieka w sprawie rozwoju działu pozyskiwania 

inwestorów pod hasłem „Zaprośmy tygrysy do Katowic”. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966625.asx
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1/ Radnego Mariusza Skiby w sprawie: 

1.1. ograniczenia prędkości na ulicy Spółdzielczości. 

1.2. budowy placu zabaw przy ulicy Tunelowej. 

2/ Radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie:  

2.1. stanu prawnego nieruchomości HMN w Szopienicach. 

2.2. ilości osób w mieście Katowice zarejestrowanych w programie „Nas Troje i 

Więcej”.  

3/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie: 

3.1. remontu przeciekającego dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy 

ul. Łętowskiego w Katowicach-Piotrowicach.  

3.2. remontu dziurawej nawierzchni asfaltowej na ulicy Szewskiej oraz remontu 

kanalizacji na ulicach Krogulczej i Puchacza. 

4/ Radnej Elżbiety Zacher w sprawie parkowania samochodów na Placu im. 

Wojciecha Kilara.  

5/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie miejsc parkingowych w dzielnicy 

Koszutka. 

6/ Radnej Krystyny Panek  w sprawie wykonania modernizacji głównego ciągu 

pieszego przy ul. Wajdy wraz z modernizacją układu miejsc parkingowych w 

dzielnicy Bogucice. 

 

Punkt 32 Komunikaty i wolne wnioski.  <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wojewody Śląskiego w sprawie 

oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta. 

Ponadto odczytał uchwałę Sejmiku Woj. Śl. w sprawie przyjęcia rezolucji  

o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

 

Punkt 33 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 12.45  zamknął  obrady LV  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966684.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/22/1413966741.asx

