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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  LVI  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  29 października 2014r.  

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.40 

Numery podjętych uchwał: LVI/1301/14 – LVI/1333/14 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  

Sekretarze sesji: Radna Helena Hrapkiewicz i Radny Michał Jędrzejek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego 

Nr 2 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

Nr 3 Przemówienie Prezydenta. 

 

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 protokołu z  LV sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

5a/ Wystąpienie  Przewodniczącego Sejmiku Województwa  Śląskiego Pana 

Andrzeja  Gościniaka . 

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. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2013r. i na koniec 

kadencji.  

10. Informacja nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 

26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu 

rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice ( DS-282/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu  z  realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2012-2013” (DS-

258/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez 

jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 

oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-277/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta 

Katowice (DS-269/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 10 Dąb (DS-270/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i 

trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 

organizacyjnym miasta Katowice (DS-285/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2014r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-283/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika 

Alpinistów z Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, którzy w górach zostali na 

zawsze (DS-284/14). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
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wobec pani B B, pana Z B i pana P B z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie (DS-286/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika 

Wdzięczności Armii Radzieckiej z pl. Wolności w Katowicach na cmentarz 

wojenny żołnierzy Armii Czerwonej, usytuowany na terenie parku im. Tadeusza 

Kościuszki, przy ul. Kościuszki w Katowicach (DS-287/14). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy 

komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2015r. 

(DS-288/14). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice 

(DS-289/14). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

wspierania rodziny na lata 2015-2017” (DS-290/14). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonych przy ul. Zgrzebnioka na rzecz Skarbu 

Państwa (DS-291/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani I S, pani M G 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chopina  (DS-

292/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad Jednostek 

Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka oraz nr 14 Dąbrówka Mała (DS-

293/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-294/14). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone 

przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (DS-295/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” 

(DS-296/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (DS-297/14).   

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr 

LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r. (DS-298/14). 
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31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi DARBUT Sp. z o.o. (DS-299/14).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach 

sprawdzianu i egzaminów” (DS-300/14).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2014r. (DS-301/14).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-302/14).  

34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice nazwy „Sławomira Skrzypka” (DS-303/14).  

34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015” (DS-304/14). 

34c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum 

nr 15 w Katowicach z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych (DS-305/14).  

34d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

współorganizowania oraz współfinansowania znaczących dla miasta Katowice 

wydarzeń kulturalnych (DS-306/14).  

34e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-307/14).  

34f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej 

„Propozycji Planu Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” (DS-308/14).  

34g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” (DS-

309/14).  

34h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współorganizacji na terenie 

miasta Katowice w latach 2015-2019, Intel Extreme Masters - Mistrzostw Świata 

w grach komputerowych oraz imprez im towarzyszących (DS-310/14). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 oraz sprawozdań z 

działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 

(DS-256/14).  

36. Interpelacje radnych. 

37. Komunikaty i wolne wnioski. 

37a/ Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. Podsumowanie kadencji. 

38. Podsumowanie VI kadencji Rady Miasta Katowice. 

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

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady  LVI  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 

Pawła Szeląga - Komendanta Miejskiego 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/ Helenę Hrapkiewicz  

2/ Tomasza Godzieka  

W  wyniku  głosowania,  przy  23  głosach „za” na sekretarzy sesji zostali wybrani 

zaproponowani wcześniej Radni: Helena Hrapkiewicz i Michał Jędrzejek. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby funkcję Komisji Uchwał  

i Wniosków pełnili sekretarze sesji, a na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Pana  Marka 

Chielińskiego. 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano, przy 23 

głosach „za”.    

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Protokół  z LV 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 LV sesji Rady Miasta Katowice z dnia 

15 października 2014r.: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416297823.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416297942.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414662575.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298027.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414662671.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298137.asx
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Protokół przyjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

6007 ze zm.) Przewodniczący Rady Miasta   zawnioskował  o zmiany w porządku 

obrad polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 5a/ Wystąpienie  Przewodniczącego Sejmiku Województwa  

Śląskiego Pana Andrzeja  Gościniaka. 

Ze względu na to, że Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan 

Andrzej Gościniak jest gościem Pana Przewodniczącego, ten punkt nie był 

głosowany.  

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 34a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Sławomira Skrzypka” (DS-303/14).  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 34b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015” (DS-

304/14). 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 34c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia 

dyrektora Gimnazjum nr 15 w Katowicach z obowiązku realizacji zajęć 

dydaktycznych (DS-305/14).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414662759.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298216.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414663073.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414663318.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414663402.pdf
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4/ dopisaniu punktu 34d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie współorganizowania oraz współfinansowania znaczących dla miasta 

Katowice wydarzeń kulturalnych (DS-306/14). 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.   

Radna Barbara Wnęk zapytała czy konieczne jest podejmowanie uchwały w tym 

momencie. Czy nie można z tą sprawą poczekać na nowe władze w mieście. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że nie ma tu żadnego pośpiechu. Jest to 

kontynuacja wcześniej podjętych działań. Przesuwanie jej o miesiąc nie ma sensu.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał dlaczego w takim pośpiechu i tak nagle 

„musimy podejmować tak ważną decyzje”. Dlaczego na ostatniej sesji, a nie na 

pierwszej sesji w nowej kadencji.  

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że udzielił już odpowiedzi.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 34e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-307/14).  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ dopisaniu punktu 34f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” (DS-

308/14).  

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ dopisaniu punktu 34g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” 

(DS-309/14).  

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414663471.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414664748.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414664875.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414665041.pdf
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8/ dopisaniu punktu 34h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

współorganizacji na terenie miasta Katowice w latach 2015-2019, Intel Extreme 

Masters - Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez im 

towarzyszących (DS-310/14). 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał, czy w związku z tą  imprezą miasto 

poniesie jakieś koszty. 

Wiceprezydent Miasta Kartowice Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie 

przewiduje się kosztów dodatkowych.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jakie to koszty. 

Radny Michał Jędrzejek, jako wnioskodawca projektu uchwały, stwierdził, że 

aktualnie jest pomysł, aby pokazać, głównie partnerom zagranicznym, że obecna 

Rada Miasta chce kontynuacji realizacje tego przedsięwzięcia.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

9/ dopisaniu punktu 37a/ Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. 

Podsumowanie kadencji. 

O wprowadzeniu tego punktu  Przewodniczący Rady Miasta Katowice tylko 

poinformował i nie poddał go pod głosowanie.  

 

Punkt 5a/  Wystąpienie  Przewodniczącego Sejmiku Województwa  Śląskiego 

Pana Andrzeja  Gościniaka. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Andrzej Gościniak 

złożył podziękowania Państwu Radnym. 

/Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego – zał. nr 1 

do protokołu/ 

 

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  14 do 27 października 2014r.  

/ Informacja zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 7  Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414665131.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298302.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416302135.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298418.asx
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Radny Tomasz Godziek zapytał o drogę przy ul. Leszczynowej. Dlaczego miasto 

wyraziło negatywną opinię w sprawie lokalizacji zjazdu z tej drogi  

w stosunku do działek budowlanych o numerach: 4354/56 oraz 4353/57. Po 

odwołaniu do SKO, decyzja miasta została w dniu 12 września br. uchylona. 

Obecnie mieszkańcy ponoszą koszty, mają poważne utrudnienia i znajdują się  

w sporze prawnym. Przysługują im także roszczenia odszkodowawcze. Radny 

zapytał skąd ta opieszałość i co planuje w tej sprawie miasto.  

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się  udzielić wyjaśnień na piśmie.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dwie sprawy: 

1/ termin zakończenia  remontu  ul. Sikorskiego. 

2/ Przychodnię zdrowia przy ul. Granicznej. Nie są przy niej należycie 

zabezpieczone odpady medyczne. Ponadto przychodnia jest niedoinwestowana  

i obecnie jej stan pozostawia wiele do życzenia.   

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się  udzielić wyjaśnień na piśmie.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o Dom Aniołów Stróżów. Czy zostanie 

zorganizowany dodatkowy konkurs i czy na pewno zostanie przeprowadzony.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna  wyjaśniła, że Dom 

Aniołów Stróżów jest związany umową do dnia 31 grudnia br. W roku 2015 

zostanie ogłoszony konkurs i środki, które były zarezerwowane, tzn. 250 tys. zł, 

pozostaną do dyspozycji, na pokrycie potrzeb działalności własnej.   

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o działaniach 

Rady Miasta w okresie między sesjami. <zapis AV> 

 

W okresie od 15 października do 29 października 2014 roku odbyło się                              

1 dodatkowe posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz  planowe 

posiedzenie Komisji Organizacyjnej. 

Informacja międzysesyjna od 15 do 29 października: 

21 października  – Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter 

uczestniczył w otwarciu nowej siedziby filii Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” 

w Dębie przy ul. Krzyżowej. 

 

Punkt 9 Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2013r. i na 

koniec kadencji. <zapis AV> 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298507.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298627.asx


                                                              

 

 10 

Przewodniczący Rady odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych Radnych Rady Miasta Katowice złożonych za rok 2013 i na koniec 

kadencji.  

„Stosownie do wymogów art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o 

samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r., nr 594) przedstawię informację dotyczącą 

złożonych przez Państwa Radnych oświadczeń majątkowych dotyczących roku 

2013 i końca kadencji.   

1. Wszyscy Państwo radni złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganym 

terminie.  

2. W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdziłem 

nieprawidłowości, które skutkowałyby podjęciem działań przewidzianych w 

ustawie o samorządzie gminnym”.  

 

Ponadto  Przewodniczący Rady odczytał  informację  Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia  27 października 2014r. dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych 

przez osoby zgodnie z art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym.  

 

Punkt 10 Informacja nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta 

Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-282/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zapoznała się z informacją.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś przedstawiła projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady  

stwierdził, że Rada Miasta Katowice przyjęła w/w informację.   

 

Punkt 11 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z 

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2012-

2013”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-258/14. 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298696.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298762.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVI/1301/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W uzupełnieniu punktu 9, Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia  15 października 2014r., informujące, że  

w 2014r. przy piśmie z dnia 29.08.2014r. wpłynęło jedno oświadczenie majątkowe 

według stanu na dzień 31.12.2013r. W tym przypadku stwierdzono uchybienia, 

które wymagają wyjaśnienia  i odpowiedniego skorygowania. <zapis AV> 

 

Punkt 12 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-277/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVI/1302/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia zmian  

w Statucie miasta Katowice. <zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-269/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag  do 

projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady dokonał wprowadzenia do projektu uchwały.  

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

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVI/1303/14/ 

 

/ Uchwała nr LVI/1303/14/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265550
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414665205.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298840.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298900.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298900.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265616
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414665742.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416298960.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265679
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 10 Dąb. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-270/14. 

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 8 października 2014r. poinformował, że 

projekt spełnia wymogi formalno-prawne.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag  do 

projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/ Uchwała nr LVI/1304/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 

jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-285/14. 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/ Uchwała nr LVI/1305/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 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-283/14. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666169.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299131.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265756
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666215.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299199.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265921
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666329.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299327.asx
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Komisje Polityki Społecznej i Budżetu Miasta  nie opiniowały projektu uchwały.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1306/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji 

pomnika Alpinistów z Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, którzy w 

górach zostali na zawsze. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-284/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1307/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B B,  pana Z  B  i  pana P B z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Przedwiośnie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-286/14. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1308/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmiany lokalizacji 

pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z pl. Wolności w Katowicach na 

cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej, usytuowany na terenie parku 

im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Kościuszki w Katowicach. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415265998
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666403.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299447.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415280563
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666516.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299529.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415280888
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666747.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299634.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-287/14. 

Prezydent Piotr Uszok  przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1309/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na 

utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych w Katowicach na 2015r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-288/14. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1310/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-289/14. Radni, którzy 

zwyczajowo otrzymują papierowe materiały sesyjne, tym razem bardzo obszerny 

materiał otrzymali na płycie CD. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1311/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415280969
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666836.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299692.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415281102
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666927.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299757.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415085728
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414666981.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299822.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-290/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1312/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonych przy ul. Zgrzebnioka na 

rzecz Skarbu Państwa. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-291/14. 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1313/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani  I S, pani M G oraz pani  

R S z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Chopina. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-292/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1314/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415281187
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667195.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299887.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415281263
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667264.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416299957.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415281555
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667325.pdf
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Punkt 25 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka oraz nr 14 

Dąbrówka Mała. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-293/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, proponując 

datę wyborów na dzień 1.03.2015r.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyjaśnił, że zgodnie z zapisami Statutu, 

termin wyborów nie może być krótszy niż 60 dni od daty podjęcia uchwały. Wzięto 

także pod uwagę okres świąteczny oraz termin ferii zimowych, które w Woj. 

Śląskim przypadają na pierwszą połowę lutego 2015r. Najlepszym terminem 

okazał się więc być termin 1 marca 2015r.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy termin ten jest optymalny. Uważa, że 

grupy już się zorganizowały i są gotowe do wyborów, tymczasem termin wydaje  

się dość odległy. Poprosił o kompromis w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyjaśnił, że najwcześniejszy możliwy 

termin, to początek stycznia 2015r. Wówczas zbieranie list wyborczych, zgłaszanie 

kandydatów, kampania wyborcza wypadły by w okresie świątecznym. Wydaje się,  

że nie jest to dobry czas.  

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że pierwszy termin, który wynika  

z przepisów prawa powinien być wzięty pod uwagę. Argumentacja „ o choince  

i karpiu” nie przekonuje Radnego. Zaproponował zmianę terminu na „pierwszy  

z możliwych”.  

 

Radna Stanisława Wermińska wypowiedziała się jako osoba przeprowadzająca 

już wybory do jednostek pomocniczych: w Piotrowicach- Ochojcu i Ligocie-

Panewnikach.  Poinformowała, że termin grudniowy i styczniowy jest niekorzystny 

ze względu na frekwencję.  

 

Radny Marek Szczerbowski złożył wniosek formalny o autopoprawkę do 

projektu uchwały i wpisanie do niego „pierwszego możliwego terminu”.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że propozycje zmian do 

projektów uchwał zgłasza się na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków. Poprosił 

o podanie konkretnej daty, gdyż  „pierwsza możliwa” jest pojęciem bardzo 

nieprecyzyjnym.  

Radny Marek Szczerbowski  zapytał,  jaki termin, zgodnie z przepisami prawa, 

jest „pierwszym możliwym”, czyli tym, który można wpisać do projektu uchwały. 

Poprosił także o chwilę przerwy,  aby mógł  napisać wniosek do Komisji Uchwal  

i Wniosków.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416300026.asx
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Naczelnik Biura Rady Miasta Pan Maciej Gogulla zwrócił uwagę na ważną 

rzecz. W dużej mierze za przeprowadzenie tych wyborów będzie odpowiadała 

Miejska Komisja Wyborcza, której kadencja upływa w dniu 21 listopada br. W jej 

skład wchodzą w połowie Państwo Radni oraz urzędnicy wyznaczeni przez Pana 

Prezydenta stosownym zarządzeniem. Rada Miasta musi zarządzić wybory na 60 

dni przed ich terminem. Teoretycznie, obecna Rada Miasta mogła by je więc 

zarządzić za dwa miesiące. Nie było by to jednak możliwe w realizacji. 21 

listopada br. nie będzie bowiem Miejskiej Komisji Wyborczej, która mogłaby te 

wybory zorganizować.  Pomiędzy 30, a 40 dniem  przed wyborami, zgłaszani są 

kandydaci do komisji obwodowych oraz do Rady. Ten termin w znaczny sposób 

ogranicza możliwość zorganizowania wyborów w terminie wcześniejszym. 

Założono, że termin nie przypadnie na okres ferii zimowych w pierwszej połowie 

lutego 2015r. oraz na okres świąteczno-noworoczny. Mogło by to ograniczyć 

możliwość zgłaszania się kandydatów. Zaproponowany w projekcie uchwały 

termin na 1 marca 2015r., powoduje, że kandydaci będą się mogli zgłaszać  

w okresie od 20 do 30 stycznia 2015r.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter w uzupełnieniu  wcześniejszej wypowiedzi 

dodał, że czas na zgłaszanie się kandydatów do komisji i rad, to termin 30-40 dni 

przed terminem wyborów, kiedy nie będzie działała Miejska Komisja Wyborcza. 

Sytuacja może więc być patowa, a zaproponowany termin wydaje się być 

najbardziej optymalny.  

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nie będzie składał pisemnego wniosku, 

gdyż w druku sesyjnym nie została wpisana data, więc tak jak zaproponowano datę 

1 marca 2015r., można także zaproponować inną. Radny zaproponował wpisanie 

daty  15 stycznia 2015r. Zapytał czy jest to możliwe.  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że „jest to możliwe, choć 

bardzo kłopotliwe”. Potwierdził datę 1 marca 2015r.  

Ponieważ „najdalej idącym”, zgłoszonym  wnioskiem był  zaproponowany 

wcześniej przez Przewodniczącego Rady, tzn. 1 marca 2015r., wobec braku  

dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie z datą podaną wyżej, czyli 1 marca 2015r.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 2 głosach 

przeciwnych i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1315/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415281693
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667479.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416300098.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-294/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, proponując 

datę wyborów na dzień 1.03.2015r.  

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 2 głosach 

przeciwnych i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1316/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 

świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.  

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-295/14. 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

przeciwnych i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVI/1317/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do 

roku 2021”.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-296/14. 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1318/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345037
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667558.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416300154.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345116
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667647.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416300215.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345218
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667700.pdf
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Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.  <brak zapisu Video> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-297/14. 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

przedstawiła projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Adam Warzecha  stwierdził, że przygotowany dokument nie prowadzi do 

rozwiązania istotnych problemów, które stoją przed naszym miastem, nie jest on 

planem, brakuje w nim wskaźników oraz  problemów, które zostały 

zdiagnozowane przez Państwowy Monitoring Środowiska, czyli przede wszystkim 

przekroczone wskaźniki pyłu zawieszonego oraz innych szkodliwych czynników 

dla środowiska. Co do formy opracowania tego dokumentu, przy obliczaniu 

poszczególnych wskaźników, wyłączony został z niego przemysł, jako główny 

emitent, wpływający na niską emisję. Zatem próbuje się rozwiązywać problem nie 

tam, gdzie on rzeczywiście występuje. Radny zapytał czy nie można by 

przygotować tego dokumentu w taki sposób aby czynił on zadość wymogom 

nałożonym przez Komisję  Europejska, a równocześnie odpowiadał na żywotne 

interesy mieszkańców Katowic.  

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

stwierdziła, że nadrzędnym celem tego dokumentu jest pozyskanie środków 

zewnętrznych na działanie, które miasto ma w planach. Efektem tych działań ma 

być ograniczenie emisji. Oceny stężenia emisyjnego w powietrzu badamy na 

poziomie województwa. Marszałek Województwa Śląskiego wymaga od miasta 

sprawozdań z programu ochrony powietrza, nie ma więc programu ochrony 

środowiska dla miasta Katowice. Zadaniem miasta jest przygotowanie opracowania 

ze wszystkich zadań, które miasto podjęło dla poprawy jakości powietrza. Na 

poziomie województwa dokonywana jest ocena tych działań. Zgodnie z prawem, 

miasto Katowice jest częścią aglomeracji górnośląskiej i to Marszałek 

Województwa, po zebraniu wszystkich danych, dokonuje  prognozy, jak wpływają 

one na obniżenie zanieczyszczeń na terenie całości województwa.  

 

Radny Tomasz Godziek złożył gratulacje dla zespołu za przygotowanie tego 

dokumentu. Jest w nim zawarty wpływ transportu na środowisko. Uważa, że 

wskaźniki zostały uwzględnione, podobnie jak  cele do realizacji. Radny zauważył, 

że poza paleniem w piecach, transport jest bardzo ważną przyczyną 

zanieczyszczenia środowiska. Zapytał czy przygotowany dokument zakłada, że 

będzie zwiększone natężenie transportu samochodowego o 35 %, dodatkowo, że 
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wzrośnie energia wytwarzana przez transport o 5 %. Obecnie wskaźnik ten 

kształtuje się na poziomie 27 %. Transport samochodowy to drugi najważniejszy 

problem środowiska. Tezę, że ścieżki rowerowe mogą być przyczynkiem do 

zmniejszenia emisji, udowodniono poprzez wyliczenia matematyczne.  

W Katowicach stosuje się praktykę, że jest 6 tys. zł przeznaczonych na 

dofinansowanie wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Jest to mniej więcej 

50% całej kwoty. Tymczasem Kraków przeznacza na ten cel 100 %.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

wyjaśniła, ze miasto przygotowuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

przyznającej dotację. Zmiana będzie bardziej korzystna dla mieszkańców, gdyż 

dotacja planowana jest na poziomie 80 %. 

 

Radny Adam Warzecha  potwierdził, że dokument jest dobrze przygotowany 

diagnostycznie, natomiast brak w nim konkluzji.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

wyjaśniła, że przygotowany dokument będzie wkrótce podlegał aktualizacji.  

W dniu wczorajszym do Wydziału wpłynęła umowa z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, z której wynika, że miasto otrzymało dotację na 85 % 

kosztów opracowania omawianego dokumentu. Gdyby więc czekać  

z przygotowaniem tego opracowania, miasto utraciłoby przyznaną kwotę.  

Radny Adam Warzecha  zapytał kto jest zamawiającym raport.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

wyjaśniła, że miasto Katowice. 

 

Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że mieszkańcy narzekają na fakt, iż 

miasto dopłaca jedynie do wymiany pieców na ekologiczne oraz solarów do 

ogrzania wody. Proponuje się poszerzenie katalogu o wprowadzenie dopłat do 

ocieplania budynków oraz wymiany okien. W Zabrzu taka praktyka jest stosowana.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart 

wyjaśniła, że w przypadku planu gospodarki niskoemisyjnej wprowadzone zostały 

zamierzenia miasta w obszarze termomodernizacji oraz uciepłownienia. Są to 

projekty zgłoszone  do zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz projekty 

zgłoszone przez miasto do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, który zaproponował program likwidacji niskiej emisji dla 

konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Jest to niejako przepustka dla miasta w celu 

przystąpienia do szerszych projektów.  

 

Wobec braku  dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVI/1319/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

W tym miejscu prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Marek 

Chmieliński.  

 

Punkt 30 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, 

przyjętego uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 

2005r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-298/14. 

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Rozwoju Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony  Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1320/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi DARBUT Sp.  

z o.o.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-299/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony  Radnych,  Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr LVI/1321/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o 

stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 

2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345296
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667770.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416386564.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345436
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667973.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387016.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345588
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414667958.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387250.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-300/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony  Radnych,  Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVI/1322/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2014r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-301/14. Do projektu 

uchwały wpłynęła autopoprawka. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

projekt uchwały.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała dlaczego odstąpiono od realizacji zadania 

-  ścieżki rowerowe na kwotę 743 tys. zł. 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że całość zadania nie będzie możliwa do 

realizacji. Wykonanie ścieżek rowerowych od strony technicznej jest łatwe  

w realizacji, natomiast od strony  terenowo prawnej nie.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z 

autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1323/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 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-302/14. Do projektu 

uchwały wpłynęła autopoprawka. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345646
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668031.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387394.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345715
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668105.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387626.asx
Autopoprawka%20do%20DS-302-14.pdf
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Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z 

autopoprawką.  

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

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1324/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34a/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Sławomira Skrzypka” . <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-303/14. Do projektu 

wpłynęła autopoprawka.  

Komisja Organizacyjna nie opiniowała przedmiotowego projekt uchwały.   

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z 

autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1325/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34b/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015”. <zapis AV> 

  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-304/14. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Rozwoju Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o wskazanie na mapie granic pierwszego 

przedsięwzięcia z podziałem na przemysłowe i mieszkaniowe. Zapytał co stanie się 

ze stawikami, gdyż okoliczni mieszkańcy chcieli by je zachować.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś pokazała na mapie 

granice terenu. Zapewniła, że inwestor planuje uwzględnienie istniejących stawów 

w planie zagospodarowania osiedla.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345820
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668199.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387808.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387808.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345901
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668329.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387906.asx
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Radny Adam Warzecha zapytał jakie są plany co do wysokości zabudowy.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wyjaśniła, że 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tzn. planuje się 600 

mieszkań, w zabudowie wielokondygnacyjnej.  

Radny Adam Warzecha zapytał czy w ślad za tym pójdzie także infrastruktura 

usługowa miejska, tzn. jak będzie to oddziaływało na komunikację i zaopatrzenie  

w wodę.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wyjaśniła, że 

obecnie jest to wstępna koncepcja, inwestor chce pozyskać dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków unijnych. Aktualnie trudno mówić o całościowych 

planach tej inwestycji.  

 

Radny Tomasz Godziek zapytał o teren południowy. Czy planowana w 50% 

powierzchnia komercyjna, to handel wielopowierzchniowy.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wyjaśniła, że chodzi 

bardziej o powierzchnie hotelowe, biurowe oraz przemysłowe oraz  możliwość 

utworzenia tam parku przemysłowego oraz inkubatora  technologicznego. Handel 

nie jest więc planowany.  

 

Radny Adam Warzecha poprosił o wskazanie, gdzie konkretnie znajduje się 

omawiany teren.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś wskazała teren na 

mapie.  

 

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1326/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34c/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora 

Gimnazjum nr 15 w Katowicach z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-305/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415345979
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668426.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416387979.asx
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Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy Gimnazjum nr 15 przeznaczone jest do 

likwidacji, a jeżeli tak, to dlaczego.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna  wyjaśniła, że gdyby tak 

było, to do końca lutego br. Rada Miasta musiałaby podjąć uchwałę intencyjną  

w tej sprawie. Nic takiego nie miało miejsca.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz poinformował, że rodzice, którzy mają dzieci w tej 

placówce są zaniepokojeni, protestują i proszą Radnych o pomoc. Czy Pani 

Prezydent dementuje te informacje oraz to, że dzieci będą przenoszone do 

Gimnazjum nr 16.  

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jest to „niepoważne”. Są przydzielone 

odpowiednie kompetencje. Nowa Rada Miasta podejmować będzie sprawy 

dotyczące edukacji w mieście. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że niektóre informacje budzą wśród 

mieszkańców niepokój. Chodzi o to, żeby z Rady Miasta wyszedł jasny komunikat, 

że „na dzisiaj nikt, ani Prezydent Miasta, ani tym bardziej Rada Miasta nie podjęła 

w tym zakresie żadnych decyzji”. Można więc mieszkańców uspokoić.  

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LVI/1327/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34d/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

współorganizowania oraz współfinansowania znaczących dla miasta Katowice 

wydarzeń kulturalnych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-306/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta oraz Komisja Kultury Promocji i Sportu nie opiniowały 

projektu uchwały.  

 

Radna Bożena Rojewska zapytała, czy zaplanowane w projekcie uchwały 7 mln 

zł. przeznaczone  jest na lata 2011-2018, czy rocznie. Ile do tej pory, za ostatnie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346056
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668467.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388178.asx
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trzy lata, wydano środków. Radna uważa, że nie powinno być zapisu „ nie mnie 

niż”. Poprosiła o rozwianie swoich wątpliwości.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna  potwierdziła, że podana 

kwota 7 mln zł to kwota roczna. W roku 2014 wydano około 7 mln zł. Środki 

zostały zabezpieczone w budżetach instytucji, które realizują wydarzenia 

kulturalne.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że zapis uchwały jest nieczytelny. Powinno 

być sprecyzowane, że jest to kwota roczna.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zaproponowała w § 1,  

w drugim akapicie dopisanie po kwocie „7 000 000 zł”, słowa „rocznie”.  

Radna Bożena Rojewska zapytała, co oznacza w wcześniej cytowanym akapicie, 

sformułowanie „nie mniej niż”.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że jest to 

zapis często stosowany, jako określenie dolnej granicy kwoty.   

 

Wobec braku dalszych  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie  

z zaproponowaną autopoprawką.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1328/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34e/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-307/14. 

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok przedstawił projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr LVI/1329/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34f/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania 

zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”. 

<zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346134
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668546.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388265.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346205
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668626.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388370.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-308/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja branżowa nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1330/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34g/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-309/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1331/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34h/ Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie: współorganizacji na 

terenie miasta Katowice w latach 2015-2019, Intel Extreme Masters - 

Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez im towarzyszących. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-310/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja Budżetu Miasta i Komisja Kultury Promocji i Sportu nie opiniowały 

projektu uchwały.  

Radny Michał Jędrzejek stwierdził, że dzięki tej imprezie w 2013r. „przez 

Spodek  przewinęło  się”  50 tys. osób, w 2014r. – 73 tys. osób. Oczekiwania na 

rok 2015 to 100 tys. osób. Oglądalność to: w 2013r. - 11 milionów osób na całym 

świecie, w roku 2014- 22 mln osób. Do roku 2014 był to festiwal, rozrywka  

i emocje. W kolejnych latach ma się to wydarzenie przekształcać w targi 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346296
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668691.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388458.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346360
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668757.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388534.asx
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technologiczne, targi deweloperów gier komputerowych oraz nowoczesnych  

technologii. Kolejki pod Spodkiem gromadziły się już od 5.00 rano. Projekt 

uchwały ma pokazać, że miasto jest zainteresowane współorganizacją tego 

przedsięwzięcia.  

 

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że bardzo się cieszy, iż Pan Radny temat 

gier komputerowych wyniósł na forum Rady Miasta. Jest to wydarzenie, które 

wywołało ogromne zainteresowanie. Jest to dobrze zorganizowana, na skalę 

światową impreza. Jest to także  ważne  wydarzenie dla młodzieży, która na te targi 

specjalnie przyjeżdża do Katowic.  

 

Radny Michał  Jędrzejek  podziękował  za miłe słowa i stwierdził, że obecność 

na tym wydarzeniu rozpatrywana jest przez uczestników w kategoriach 

„marzenia”.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący 

Rady Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1332/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres 

kadencji 2010-2014. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-256/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisje stałe 

Rady Miasta Katowice zaopiniowały swoje sprawozdania, stad nie zostały one 

rozdawane w materiałach sesyjnych.  

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter przedstawił 

sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014r.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Chmieliński poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr LVI/1333/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 14.00 ogłoszono przerwę w obradach w celu odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy z nazwiskami Radnych obecnej kadencji samorządu.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346421
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414668822.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388754.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415346487
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/10/30/1414669001.pdf
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O godz. 14.10 wznowiono obrady, których prowadzenie przejął Przewodniczący 

Jerzy Forajter.  

 

Punkt 36 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym Państwo Radni złożyli następujące interpelacje:  

1/ Radny Jerzy Dolinkiewicz w sprawie złego stanu drogi dojazdowej w Załężu 

do budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 przy ul. Gliwickiej 148a. 

2/ Radny Józef Zawadzki w sprawie: 

2.1. przywrócenia kursów autobusów linii 12,37,46 ulicami Dziewięciu z wujka i 

Załęską. 

2.2. podwyższenia siatki na boisku zlokalizowanym przy ul. płk. Henryka 

Kowalówki w Katowicach. 

2.3. zabezpieczenia „toru crossowego / rowerowego” znajdującego się w pobliżu 

Miejskiego Domu Kultury Filia nr 3 w Katowicach – Zarzeczu ul. P. Stellera 4. 

2.4. remontu nawierzchni skrzyżowania ulic Modrzejewskiej i Lubiny w 

Katowicach. 

3/ Radna Stanisława Wermińska w sprawie:  

3.1. wykonania w 2015 roku termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2. 

3.2. zainstalowania progu zwalniającego na odnodze ulicy Panewnickiej 

prowadzącej od bloków 329 i dalej. 

4/ Radny Tomasz Godziek w sprawie:  

4.1. wniosku w sprawie toalety publicznej przy ul. Dworcowej. 

4.2. wniosku w sprawie ulicy Leszczynowej – ciąg dalszy. 

5/ Radny Tomasz Maśnica w sprawie: 

5.1. budowy krytego basenu o charakterze sportowo rekreacyjnym w Ligocie 

Panewnikach.       

5.2. budowy wielosezonowego toru rolkarskiego na terenie Ligoty Panewnik. 

5.3. budowy piłkochwytów przy boisku piłkarskim na ulicy Śmiłowickiej. 

5.4. zajęcia stanowiska w sprawie targowiska na Ligocie 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1.przywrócenia wcześniej obowiązującego układu drogowego na ulicy 

Koszykowej w Katowicach, 

1.2. przydziału miejsca dla dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 

43 w Katowicach.  

2/ Radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie podjęcia działań dla poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci na ulicy Franciszkańskiej, 

zagrożonych przez jadących z nadmierną szybkością kierowców.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388856.asx
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3/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie zadrzewienia terenu na Oś. 

Paderewskiego. 

4/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

4.1. Gimnazjum nr 15 w Giszowcu, 

4.2. kosztów finansowych turnieju tenisowego WTA w Katowicach.  

5/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie projektu obywatelskiego w dzielnicy 

Bogucice.  

 

Punkt 37  Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Państwu Radnym, że w dniu 

21.11.2014r. mija kadencja samorządu. W związku z tym poprosił Radnych   

o opróżnienie skrytek i zwrot kluczyków do BRM.  

 

Radny  Tomasz  Maśnica złożył do Komisji Uchwał i Wniosków projekt 

uchwały, będący inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przystąpienia do 

opracowania budowy krytych  pływalni na terenie miasta Katowice.  

 

Punkt 37a/ Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. Podsumowanie 

kadencji. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok wygłosił przemówienie na koniec 

mijającej kadencji.  

/Przemówienie Prezydenta – zał. nr 3 do protokołu/. 

 

Punkt 38  Podsumowanie VI kadencji Rady Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Piotr Uszok podziękował Panu Przewodniczącemu Rady za 

współpracę i w dowód wdzięczności wręczył mu kwiaty.  

Podobnie postąpił Pan Przewodniczący Rady Jerzy Forajter w stosunku do 

Prezydenta Miasta.  

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter oraz Pan Prezydent 

Miasta Katowice Piotr Uszok wręczyli Radnym podziękowania w związku  

z końcem kadencji.  

 

Punkt 39 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że porządek dzienny obrad 

dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416388943.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416389033.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416389118.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/18/1416389219.asx
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O godz. 14.40  zamknął  obrady LVI  sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu.                                                                                                         

Protokołowała:                                                             Prowadzący obrady: 

                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

 

                                                                                            Jerzy Forajter  


