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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z IV sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 17 grudnia 2014 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:40 

Numery podjętych uchwał: IV/14/14 – IV/31/14 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych  

Radni nieobecni: 

1/ Adam Skowron 

2/ Małgorzata Smoleń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Porządek obrad  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z  II  sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Park Antona Uthemanna” (DS-311/14). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Husarii Polskiej” (DS-312/14).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Natalii Piekarskiej – Ponety” (DS-

313/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Karlika z Kocyndra” (DS-314/14) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie miasta Katowice „Żołnierzy Wyklętych” (DS-319/14).   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 

obszarze miasta Katowice (DS-320/14). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-12/14). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia XXI Liceum 

Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach (DS-

13/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu XXI Liceum 

Ogólnokształcącego w Katowicach (DS-14/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego 

Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej - rejon 

„Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, przyjętego uchwałą nr VII/95/07 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. (DS-15/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rad  Jednostek  Pomocniczych:  nr  7 

Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec (DS-17/14).  

18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady 

Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach 

(DS-22/14). 
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18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu  Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta 

Katowice na lata 2014-2015- korekta w zakresie roku 2015” (DS- 20/14). 

18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków dla 

Miasta Katowice  na okres od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku” 

przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna” (DS-21/14). 

18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2014r. (DS-25/14). 

18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-26/14). 

18f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 

wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie (DS-27/14).  

18g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pana M 

C reprezentowanego przez pełnomocnika pana P K do usunięcia naruszenia 

prawa (DS-23/14). 

18h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana M C reprezentowanego przez 

pełnomocnika pana P K (DS-24/14).  

19. Przedstawienie założeń do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2015 i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035. 

20. Interpelacje radnych. 

21. Komunikaty i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji.                                                           

 

Przebieg obrad: 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca Rady Pani Krystyna Siejna otwarła obrady III sesji Rady Miasta 

Katowice VII kadencji samorządu. Powitała Panie i Panów Radnych Rady 

Miasta Katowice, Pana Prezydenta i Państwa Wiceprezydentów, pracowników 

Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawicieli mediów. Powitała także obecnych 

Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych, Przewodniczących Rad 

Jednostek Pomocniczych, mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję 

oraz internautów.  

Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała harcerzy, którzy 

tradycyjnie przynieśli światełko betlejemskie.  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398368.asx
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Na podstawie listy obecności prowadząca obrady stwierdziła, że obrady sesji są 

prawomocne. 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że porządek obrad IV sesji Rady Miasta 

został radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Harcerze z Katowickiego Hufca ZHP przekazali Przewodniczącej Rady Miasta  

betlejemskie światełko pokoju.  Stanowi ono symbol pokoju oraz braterstwa  

i służby. 

Harcerze z katowickiego Hufca ZHP złożyli wszystkim obecnym na sali 

sesyjnej życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 

zaśpiewali kolędę przy akompaniamencie gitary.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy IV sesji zostali zaproponowani następujący Radni: Dariusz 

Łyczko i Tomasz Maśnica. 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji zostali wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Pana Radnego Jerzego 

Forajtera, który wraz z sekretarzami sesji pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków  została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Protokół  z II sesji Rady Miasta Kartowice był wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady Miasta oraz na stronach BIP, w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Katowice.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398429.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418989929.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398497.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990247.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398580.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990328.pdf
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Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna zaproponowała  wprowadzenie 

zmiany do porządku obrad polegającej na dopisaniu punktu 18a/ 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 

Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-

22/14). 

Pan Prezydent pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. poinformował, iż w związku  

z zakończeniem w grudniu b.r. IV kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Katowicach zachodzi konieczność delegowania przez Radę Miasta Katowice 

dwóch radnych do składu tej Komisji na kolejną trzyletnią kadencję. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Natomiast 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 18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Katowickich 

Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2014-2015- korekta w 

zakresie roku 2015” (DS- 20/14). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania  ścieków dla Miasta Katowice  na okres od 1 lutego 2015 roku 

do 31 stycznia 2016 roku” przedstawionych przez Katowickie Wodociągi 

Spółka Akcyjna” (DS-21/14). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014r. (DS-25/14). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-

26/14). 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398640.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990369.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990421.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990591.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990657.pdf
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Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ dopisaniu punktu 18f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego 

terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-27/14). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ dopisaniu punktu 18g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wezwania Pana M C reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P  

K do usunięcia naruszenia prawa (DS-23/14).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ dopisaniu punktu 18h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Pana M C reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P K (DS-24/14). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 8 do 15 grudnia 2014r.  

/Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o podział kompetencji wiceprezydentów. 

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił po krótce taką informację  

i zobowiązał się przekazać Państwu Radnym do skrytek zarządzenia w tej 

sprawie.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Dariusz Łyczko zapytał jak zostanie rozwiązany problem postoju 

taksówek przy Galerii Katowickiej oraz miejsc postojowych dla taksówkarzy od 

północnej strony Dworca. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że istnieją dwie grupy taksówkarzy: jedna 

to korporacje taksówkowe, a druga, to taksówkarze nie będący zrzeszeni  

w żadnej korporacji. To ta druga grupa domaga się zmian. W okolicach 

przestrzeni zajętej przez choinką świąteczną, uruchomiono dla postoju taksówek 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990714.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990775.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990845.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990906.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398754.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398814.asx
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miejsce z parkingu, znajdującego się przy Urzędzie Miasta.  

W miejscu dotychczas przeznaczonym dla samochodów dostawczych, 

uruchomiono miejsce dla taksówek. Znajduje się ono na połączeniu Placu 

Szewczyka i ulicy Młyńskiej. Problem został więc rozwiązany, a taksówkarze 

go zaakceptowali. 

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o budżet obywatelski. Kiedy ruszy kampania 

informacyjna, czy będą spotkania z mieszkańcami, czy nie byłoby zasadne aby 

przeszkolić radnych z rad jednostek pomocniczych, tak by mogli informować  

o tym przedsięwzięciu. Kolejne pytanie Radnego dotyczyło obiektu sportowego 

przy ul. Asnyka oraz konsultacji związanych z tym terenem. Znaczna grupa 

mieszkańców została pominięta w spotkaniach, które już się odbyły, zwłaszcza, 

że miały one miejsce w dość niefortunnym czasie, tzn. w trakcie ferii zimowych. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że spotkania były otwarte dla wszystkich 

grup mieszkańców, zarówno na etapie konsultowania, jak i już konkretnych 

warsztatów organizowanych dla określenia konkretnej funkcji obiektu przy ul. 

Asnyka. Szczegółowe spotkania będą jeszcze odbywały się na etapie konsultacji 

projektu. Co do budżetu obywatelskiego, to Urząd Miasta analizuje wyniki 

przeprowadzonego w bieżącym roku budżetu obywatelskiego. Być może 

zostanie zmieniony regulamin nowych zasad przeprowadzania tego budżetu. 

 

Radny Maciej Biskupski  stwierdził, że pod Galerią Katowicką miał 

funkcjonować postój taksówek. Zapytał czy rzeczywiście tak się stało.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że działa w ramach korporacji. Postoje 

znajdują się zatem od strony ul. Kościuszki, od ul. Andrzeja, pod Galerią 

Katowicką oraz od ul. Młyńskiej. 

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dwie sprawy: 

1/ sensowność wycinki drzew przy ul. Raciborskiej oraz w Parku Leśnym na 

Dolinie Trzech Stawów, za parkingiem, w okolicach dawnego stadionu. Radna 

poprosiła o wyjaśnienie sprawy, 

2/ brak  wywozu  odpadów  wielkogabarytowych ze śmietnika w okolicach ulic: 

Skłodowskiej- Curie, Poniatowskiego, Jordana. Śmieci zalegają tam całymi 

tygodniami.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński zapytał czy będzie organizowany Sylwester pod 

Spodkiem.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że tak. Większa impreza planowana jest 

jednak dopiero w przyszłym roku.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał jaka jest szansa na likwidację 

pozostałości po szynach kolejowych przy ul. Hallera w Katowicach, 
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znajdujących się w sąsiedztwie domu kultury. Są one niepotrzebne i utrudniają 

ruch uliczny.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Bartosz Wydra poinformował, że Klub „PiS” złożył interpelację  

w sprawie postoju taksówek. W związku z tym zapytał, czy postój pod 

Dworcem jest obsługiwany tylko przez jedną korporację, co automatycznie 

zamyka możliwość korzystania z niego przez taksówkarzy niezrzeszonych  i czy 

miasto ma możliwość określenia górnego pułapu stawek za korzystanie  

z taksówek. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że co do stawek za korzystanie  

z taksówek, to Radni podejmują go w drodze uchwały. Co do postoju taksówek 

pod dworcem PKP, określono w tej sprawie jasne zasady. Zamawiającym była 

Galeria Katowicka i została przez nią wybrana  najlepsza ze złożonych  ofert. 

Nie ma natomiast ograniczeń korporacyjnych na postojach znajdujących się od 

strony północnej i południowej dworca.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Park Antona Uthemanna”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-311/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Park jest położony przy ul. Wiosny Ludów w dzielnicy Szopienice. 

Radny Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/14/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Husarii Polskiej”. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-312/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer jest położony pomiędzy ul. Ułańską a al. Księżnej Jadwigi Śląskiej,  

w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Tysiąclecia 92 na Osiedlu 

Tysiąclecia 

Radny Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398892.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257075
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418990958.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421398970.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IV/15/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Natalii Piekarskiej 

– Ponety”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-313/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest w rejonie ul. Karola Bohdanowicza, w sąsiedztwie 

budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w dzielnicy Murcki. 

Radny Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/16/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Karlika  

z Kocyndra”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-314/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7, pomiędzy budynkami przy ul. Piotra Bardowskiego 3 

a-d i ul. Wincentego Witosa 13 a-c na Osiedlu Witosa. 

Radny Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/17/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Żołnierzy Wyklętych”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-319/14. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257129
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991006.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399023.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257180
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991061.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399070.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257238
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991124.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399130.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Ulica ta łączy ulice: Graniczną oraz Ignacego Paderewskiego, przy Placu 

Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego 

Radny Jerzy Forajter przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/18/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-320/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula przedstawił projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/19/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-12/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula przedstawił projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/20/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia XXI Liceum 

Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-13/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani  Marzena Szuba przedstawiła projekt 

uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257305
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991196.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399195.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257360
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991257.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399352.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257449
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991306.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399469.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/21/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu XXI 

Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. <zapis AV> 

 

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

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani  Marzena Szuba przedstawiła projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/22/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei 

Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, przyjętego 

uchwałą nr VII/95/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-15/14. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IV/23/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad  Jednostek  

Pomocniczych:  nr  7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 

Giszowiec. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-17/14. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z przygotowaną 

autopoprawka, oznaczoną  tym samym drukiem sesyjnym.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257508
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991359.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399532.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257562
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991503.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399717.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399717.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257627
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991561.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399796.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką 

pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/24/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Pan Prezydent pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. poinformował, iż w związku  

z zakończeniem w grudniu b.r. IV kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Katowicach zachodzi konieczność delegowania przez Radę Miasta Katowice 

dwóch radnych do składu tej Komisji na kolejną trzyletnią kadencję. 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-22/14. 

W wyniku uzgodnień klubowych do składu Komisji zostali delegowani Radni: 

Dariusz Łyczko i Jacek Piwowarczuk. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/25/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Katowickich Wodociągów S.A. 

na terenie Miasta Katowice na lata 2014-2015- korekta w zakresie roku 

2015”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-20/14. 

Pan Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Maciej Biskupski zapytał o częstą  awaryjność  sieci wodociągowej 

przy ul. Iłłakowiczówny i Ks. Kard. Wyszyńskiego. Nie zostało to 

wyszczególnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu  Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta 

Katowice na lata 2014-2015- korekta w zakresie roku 2015”, stąd prośba Pana 

radnego o wyjaśnienie sprawy. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257684
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991627.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399871.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257738
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991722.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421399935.asx
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Pan Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że brak jest wystarczających środków na realizację 

wszystkich zadań. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał o ul. Radosną. KIWK-a będzie prowadziła tam  

prace związane z wymianą kolektora sanitarnego i budową kolektora 

deszczowego. Czy przy okazji nastąpi także wymiana wodociągów.  

Pan Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi Panu 

Radnemu.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/26/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków 

dla Miasta Katowice  na okres od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 

roku” przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna”. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-21/14. 

Pan Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. przedstawił projekt uchwały.  

 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że cieszy się, iż wieloletni postulat 

Platformy Obywatelskiej został spełniony. Zaproponowano obniżenie cen za 

wodę i ścieki. Taki trend jest wskazany.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że Klub „Forum Samorządowe i Piotr 

Uszok” także występował o obniżkę cen wody i ścieków.  

 

Radny Bartosz Wydra stwierdził, że Klub „Prawa i Sprawiedliwości” także 

jest „za”.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że „ma nadzieję, że w Wodociągach 

Wojewódzkich sprawa się uporządkowała i już nie będziemy ponosić 

konsekwencji  tego wszystkiego, co się tam działo”.  

 

Radny Piotr Pietrasz pogratulował Panu Prezesowi tego, że udało się uniknąć 

tego wszystkiego, co się działo w Górnośląskim Przedsiębiorstwie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419257805
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991780.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400008.asx
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Wodociągowym i skutkach tego dla miasta, o czym debatowano kilka sesji 

temu.  

 

Radna Barbara Wnęk zwróciła się do Pana Radnego Michała Lutego z prośbą 

aby przeanalizował protokoły Komisji Infrastruktury, posiedzeń Rady Miasta  

z ubiegłego roku. Jest tam dowód na to, że Platforma Obywatelska złożyła swój 

projekt uchwały, przedstawiła konkretne, merytoryczne argumenty dotyczące 

przeliczeń cen wody. Od sześciu lat PO poruszała ten temat i o to walczyła. 

Radna poprosiła aby na temat spojrzeć całościowo. 

 

Radna Magdalena Wieczorek zwróciła się do Pana Prezesa Katowickich 

Wodociągów. Obniżka cen wody w mieście wynika z faktu, że Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągowe obniżyło stawki  i w związku z tym mamy  

obniżkę o 7 groszy netto. Kolejno, Pan Prezes powiedział, że koszty zmniejszają 

się, gdyż nie korzystamy z oczyszczalni ścieków Klimzowiec tylko z 

„Gigabloku”, ponadto mamy tańszy przesył ścieków przez Mysłowice do 

Sosnowca. Czy obniżka wynika zatem z tego, że zyskujemy na tych dwóch 

działaniach, czy z tego, że kupujemy taniej wodę. Jak obecna cena wody ma się 

w stosunku do cen w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców.  

Pan Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich 

Wodociągów S.A. wyjaśnił, że mamy dwie osobne taryfy. Jeżeli chodzi  

o obniżkę ceny wody, to wpływ na to ma cena jej zakupu z GPW.  Jest to 25 % 

ceny. Odrębna sprawą są koszty odprowadzania ścieków. Koszty wody  

i ścieków są osobno rozliczane przez Katowickie Wodociągi. Główny wpływ na 

cenę ścieków i obniżkę cen o 3 grosze miało przerzucenie ścieków z Chorzowa 

z oczyszczalni Klimzowiec na oczyszczalnię „Gigablok” oraz niższe koszty 

przesyłu ścieków do Sosnowca przez miasto Mysłowice. Oprócz tych dwóch 

okoliczności mamy także wzrost kosztów. Został wytworzony nowy majątek   

i koszty podatku od nieruchomości oraz amortyzacji, które są zawarte w taryfie 

uległy zwiększeniu. Mamy koszty inflacyjne oraz wzrost kosztów wywozu 

osadów. Wzrost tych kosztów był mniejszy, niż oszczędności uzyskane  

z powodu zmiany sposobu odprowadzania ścieków nie do Chorzowa, tylko na 

„Gigalblok” oraz obniżenia kosztów przesyłu przez Mysłowice.  

Stawki za wodę ścieków w regionie kształtują się następująco: Częstochowa jest 

tańsza, Sosnowiec również, W porównaniu z innymi miastami ościennymi, 

mniejszymi od Katowic, to nasze miasto plasuje się w połowie stawki.  

 

Radna Magdalena Wieczorek  stwierdziła, że Komisja Infrastruktury zapewne 

zajmie się tym tematem, gdyż ma to w planie pracy.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że należałoby 

porównywać miasta w obrębienie jednego dostawcy. Przy innych kryteriach, 
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musimy wziąć pod uwagę pozyskiwanie wody od monopolisty, który ja 

sprzedaje.  

 

Radny Maciej Biskupski wyraził nadzieje, że tendencja obniżania cen będzie 

tendencją stałą. Dobrze to rokuje. 

Jednoczenie złożył wniosek o zakończenie dyskusji.  

Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, przy głosowaniu: 18 głosów 

„za”, 2 głosy sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr IV/27/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa podziękował za przyjęcie 

uchwały.  

 

Punkt 18d/ 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-25/14.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Pani 

Krystyna Siejna poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr IV/28/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18e/ 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-26/14.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Pani 

Krystyna Siejna poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr IV/29/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419258005
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991889.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400070.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419258068
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991945.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400144.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419258133
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418991998.pdf
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upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-27/14.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Pani 

Krystyna Siejna poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

/Uchwała nr IV/30/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania Pana M C reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P K do 

usunięcia naruszenia prawa. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-23/14. 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Pani 

Krystyna Siejna poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IV/31/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M C 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P K. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-24/14. 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Pani 

Krystyna Siejna poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IV/32/14/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Przedstawienie założeń do projektu budżetu miasta Katowice na 

rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-

2035. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400205.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419258205
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418992068.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400277.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419258686
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418992157.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400335.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1419259096
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/19/1418992220.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400396.asx
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Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła założenia do projektu 

budżetu miasta i WPF. 

 

Punkt 20 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 
Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnych:  

1/ Radnego Michała Lutego, Radnej Krystyny Panek, Radnego Jacka 

Piwowarczuka, Radnego Piotra Pietrasza i Radnego Bartosza Wydry  

w sprawie zbadania możliwości realizacji utworzenia dodatkowych postojów 

taksówek w Śródmieściu. 

2/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

2.1. doposażenia placu zabaw przy al. Korfantego w dzielnicy Koszutka.  

2.2. zwolnienia z opłaty czynszu lokatorów mieszkań komunalnych przy ul. 

Chopina 9 w Katowicach. 

3/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

3.1. zwiększenia środków na dofinansowanie zadania „Organizacja uprawiania 

sportu w 2015 roku”. 

3.2. budżetu miasta Katowice na rok 2015, konkretnie puli środków budżetu 

obywatelskiego nierozdysponowanych w drodze głosowania na dzielnicę 

„Osiedle Tysiąclecia” (suma 167 829,00 złotych).  

4/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka  w sprawie 

budowy pomnika Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945r.  

5/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

5.1. ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-

Józefowiec. 

5.2. rewitalizacji zabytkowej Kolonii Alfred. 

5.3. wsparcie harcerzy z I szczepu Harcerskiego. 

6/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

6.1. wykonania niezbędnych prac poprawiających stan techniczny na ulicy 

Wojska Polskiego w Katowicach. 

6.2. wykonania niezbędnych prac poprawiających stan techniczny i stan 

bezpieczeństwa na ulicy Grottgera w Katowicach.  

7/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie zasad rozliczania wody w lokalach 

zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach.  

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie rozwiązania problemów 

mieszkańców osiedla Pastelowe i firmy VIPSA Sp. z o.o.  

 

Punkt 21 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady  Miasta Katowice zakomunikowała o: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400454.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400512.asx
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1. Konieczność złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 31 grudnia 

2014 r., a także kwestionariusza, zdjęć do legitymacji oraz ustalenia 

miejsc i terminów wyznaczonych dyżurów 

2. Od stycznia rozpoczną się posiedzenia komisji stałych Rady Miasta 

Katowice. O terminie i miejscu posiedzeń Komisji zostaną Państwo Radni 

poinformowani telefonicznie i mailowo przez pracowników Biura Rady 

Miasta po dokonaniu niezbędnych ustaleń z przewodniczącymi komisji 

3. Pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. poinformowano o powołaniu klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Katowice w kadencji 

2014-2018. Przewodniczącym Klubu został wybrany Pan Piotr Pietrasz. 

 

Punkt 22 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady złożyła życzenia 

świąteczne i zamknęła obrady IV sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o 

godz. 13.40. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/16/1421400569.asx

