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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z V sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 28 stycznia 2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 16:45 

Numery podjętych uchwał: V/33/15 – V/78/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

Załącznik nr 2 Przemówienie Prezydenta nt. budżetu miasta na 2015r.  

Załącznik nr 3 Opinia  RMS do budżetu miasta na 2015r. 

Załącznik nr 4 Opinia Klubu „FSiPU”  

Załącznik nr 5 Przemówienie Pana M M dot. punktu 50 porządku obrad 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem) 

Radny nieobecny – Jacek Piwowarczuk  
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Przebieg obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  

3. Powołanie sekretarzy sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Zmiany w porządku obrad.  

7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

8. Zapytania radnych. 

9. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym. 

11. Informacja ( Raport)  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska w 

Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku (DS-

315/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035  (DS-316/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice 

na 2015 rok (DS-317/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań 

społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” (DS-318/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-

268/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

programu budowy krytych pływalni na terenie miasta Katowice (DS-18/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu  

Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-19/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja 

zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem 

dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby 

Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-28/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Porozumienia Jastrzębskiego 1980 

roku” (DS-29/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 3 Zawodzie ( DS-30/14).  

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

terenie miasta Katowice „Generała Mariusza Zaruskiego” (DS-31/14).  
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 (DS-

32/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015 (DS-33/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych 

przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego (DS-34/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-35/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-

36/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała 

(DS-37/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-

38/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Wyborczej Młodzieżowej Rady (DS-39/14).  

30. Informacja  roczna o działalności  i wynikach  pracy Komendy Miejskiej Policji 

w Katowicach w 2014 roku (DS-41/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2015r. (DS-40/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-

42/15).  

33. 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-43/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach (DS-44/15). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-45/15).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-46/15).  
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37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-47/15).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-48/15).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum 

Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-49/15).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach (DS-50/15). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w 

Katowicach (DS-51/15).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkól 

Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach (DS-52/15).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych wchodzącego w skład Śląskich 

Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (DS-53/15).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach (DS-

54/15).  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-55/15).  

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-56/15).  

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-57/15).  

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach (DS-58/15).  

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru przeniesienia uczniów 

Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. 

Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 5 im. Pawła 

Stellera (DS-59/15).  
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50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia uczniów 

Gimnazjum nr 15 w Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz likwidacji 

Gimnazjum nr 15 (DS-60/15).  

51. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu 

osobowego (DS-61/15).   

52. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-62/15).  

53. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice (DS-63/15).   

54. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach (DS-64/15). 

55. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w 

Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 

2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren 4) (DS-65/15). 

56. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej- ul. Granicznej- ul. 

Francuskiej w Katowicach (DS-66/15).  

56a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie desygnowania na kandydatów 

do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencję 2015-2018r. 

(DS-68/15).  

56b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej 

„Propozycji Planu Aglomeracji Sosnowiec” (DS-69/15).  

56c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice 

na 2015 rok (DS-70/15).  

56d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-71/15).  

57. Interpelacje radnych. 

58. Komunikaty i wolne wnioski. 

59. Zamknięcie sesji.                            

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca Rady Pani Krystyna Siejna otwarła obrady V sesji Rady Miasta 

Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423651206.asx
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Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów, przedstawicieli 

biur poselskich i senatorskich.  

Prowadząca obrady powitała również serdecznie obecnych Przewodniczących 

Zarządów Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek 

Pomocniczych,  mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  

internautów.  

 

Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała także Pana  inspektora 

Pawła  Szeląga  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach,  Pana 

Andrzeja Szczygła ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony  

Środowiska  w  Katowicach  i  Pana st. bryg. Bogdana Jędrochę  Komendanta  

Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Katowicach.  

 

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że postanowieniem Nr DKT-712-50/14 

Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014r. oraz 

Postanowieniem Nr DKT-712-7/15 Komisarza Wyborczego  

w Katowicach z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia wygasłego 

mandatu z listy kandydatów na radnych…, kandydatami z tej samej listy, którzy 

w wyborach otrzymali kolejną największą liczbę głosów, a nie utracili prawa 

wybieralności zostali: Pani Radna Patrycja Anna Grolik i Pan Tomasz Grzegorz 

Szpyrka.  

 

Pani Patrycja Grolik i Pan Tomasz Szpyrka  złożyli ślubowanie:  

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi 

dopomóż Bóg”.'' 

 

Punkt 3 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  V sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Marek 

Nowara i Krzysztof  Pieczyński. 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji zostali wybrani większością głosów, przy 22 głosach „za”, 

braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423651302.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423651840.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618445.pdf
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Punkt 4 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 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokoły z III i IV  sesji Rady Miasta 

Katowice były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronach 

BIP, w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 10 grudnia 2014r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice z 

dnia 17 grudnia 2014r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

poz. 6007 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice zawnioskował  o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na:   

1/ dopisaniu punktu 56a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie 

desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach 

na kadencję 2015-2018r. (DS-68/15).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652099.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618526.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652293.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652293.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618582.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618642.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652375.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618726.pdf
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2/ dopisaniu punktu 56b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Sosnowiec” 

(DS-69/15).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 56c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok (DS-70/15).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu  56d/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-

71/15).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radna Bożena Rojewska złożyła wniosek formalny dot. zmiany  

w porządku obrad sesji, polegający na wykreśleniu z porządku obrad punktów 

49 i 50 i wprowadzenie ich do porządku obrad po punkcie 16-tym, jako 16a/  

w brzmieniu dotychczasowego 49 i 16 b/ w brzmieniu dotychczasowego pkt. 50.  

 

Radny Jerzy Forajter poparł wniosek Pani Radnej, zauważył jednak, że część 

zainteresowanych tą tematyka osób może przyjść później, wiedząc, że  punkty te 

zaplanowano w dalszej części sesji. Być może będą wówczas rozczarowani, że 

nie umożliwiono im udziału w dyskusji.  Zapytał czy Pani Radna uzgodniła 

zamianę punktów z przedstawicielami szkoły.  

Radna Bożena Rojewska potwierdziła, że uzgodniła to z Gimnazjum nr 15.  

 

Osoba z publiczności zgłosiła w tym momencie, że niektórzy zainteresowani 

dyskusją w punkcie 49 i 50 mogą się spóźnić.  

 

Radna Bożena Rojewka  podtrzymała swój wniosek.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że czas trwania sesji jest orientacyjny. 

„Jeżeli ktoś z góry zakłada, że chce przyjść do teatru na trzeci akt, to jest jego 

wybór. Nie możemy się takimi argumentami posługiwać i nie mogą być one 

decydujące”.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny dotyczący 

zmiany porządku obrad polegający na przeniesieniu punktu 49  Rozpatrzenie 

projektu uchwały w  sprawie zamiaru przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 5 

im. Pawła Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618828.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618893.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422618978.pdf
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Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera (DS-59/15) jako 

punkt 16a/.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  7 

głosów „za”, 11 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Następnie Prowadząca obrady poddała pod głosowanie wniosek formalny 

dotyczący zmiany porządku obrad polegający na przeniesieniu punktu 50 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia uczniów 

Gimnazjum nr 15 w Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz likwidacji 

Gimnazjum nr 15 (DS-60/15) jako punkt 16b/. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  7 

głosów „za”, 14 głosów sprzeciwu i 4 głosy „wstrzymujące się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Punkt 7 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację o działaniach Prezydenta 

Miasta w okresie od 16 grudnia 2014r. do 26 stycznia 2015r.  

/Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 8 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że decyzją Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach unieważniono przetarg na operatora Centrum 

Kongresowego i „Spodka”. Wiadomo, że „Event Center” na podstawie tego 

wyroku nie może podjąć tego rodzaju działalności, czyli nadal jesteśmy bez 

operatora. Naraża to miasto na straty. W jaki sposób Prezydent zamierza 

rozwiązać tę sytuację. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że do momentu uzyskania pisemnego 

uzasadnienia wyroku, nie będzie się wypowiadał w tym temacie.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że uzasadnienie ma przed sobą. 

 

Radny Damian Stępień w imieniu mieszkańców podziękował za świąteczną 

iluminację przy ul. Markiefki. Zauważył, że ulica ta wymaga podjęcia działań 

związanych z rewitalizacją tego obszaru. W związku z tym zapytał  kiedy 

zostanie opracowany i przedłożony Radzie Miasta dokument dot. aktualizacji 

lokalnego programu rewitalizacji miasta Katowice. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić informacji na piśmie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422619557.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422619919.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652476.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652587.asx


                                                                 

 

 10 

Radny Krzysztof  Pieczyński zapytał jaki jest obecnie status obiektu przy ul. 

Asnyka. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest w trakcie realizacji.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o dwie sprawy: 

1/ powody wycofania linii autobusowej nr 12 z trasy przy ul. Dziewięciu  

z Wujka i ul. Załęskiej.  

2/ powody zmiany przebiegu linii autobusowej nr 653. Dawniej biegła ona przez 

Dworzec PKP, obecnie rozpoczyna kurs od Pętli Brynowskiej.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Wyjaśnił jednak, że sprawami organizacji transportu publicznego zajmuje się 

KZK GOP. 

Radny Józef  Zawadzki stwierdził, że dawna trasa autobusu przebiegała obok 

trzech szpitali w związku z tym wiele  osób korzystało z tej linii. 

 

Radny Maciej Biskupski zapytał o dwie sprawy: 

1/ zapadlisko, które pojawiło się na początku stycznia  pod budynkiem przy ul. 

Biniszkiewicza. Prawdopodobnie mamy do czynienia z opieszałością ze strony 

właściciela. Ponieważ sytuacja zagraża sąsiednim budynkom, Radny poprosił  

o interwencję w tej sprawie Pana Prezydenta.  

2/ wyznaczenia nowych radnych do komisji konkursowej dot. „Lokalu na 

kulturę”. Poprzednio powołane osoby nie są aktualnie w Radzie Miasta,  

w związku tym należy sprawę uregulować.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że w czasie kiedy powstało zapadlisko 

przy ul. Biniszkiewicza mieszkańcy zostali ewakuowani i zaproponowano im 

mieszkanie zastępcze. Jeden z mieszkańców posiadał już mieszkanie, więc nie 

było potrzeby zapewniać mu zastępczego. Co do dalszych losów nieruchomości, 

to sprawa wymaga sporządzenia ekspertyzy budowlanej. 

Co do sprawy komisji konkursowej dla „Lokalu na kulturę”, to stosowny projekt 

uchwały zostanie przygotowany.  

Radny Maciej Biskupski zauważył, że należy zabezpieczyć powstałe 

zapadlisko, gdyż zagraża ono sąsiednim budynkom.  

 

Radny Tomasz Maśnica przypomniał, że w Katowicach odbyły się 

Mistrzostwa Świata Dziewcząt w hokeju na lodzie. Tej informacji w ogóle nie 

było w mediach lokalnych. Radny poprosił aby w przyszłości szerzej 

informować o tego typu wydarzeniach.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że informacja o tym wydarzeniu pojawiła 

się w materiałach reklamowych oraz w miejskiej gazecie. Miasto nie było 

organizatorem tego wydarzenia.  
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Radna Barbara Wnęk zgłosiła pytanie na temat podjęcia pilnych działań 

naprawy zepsutej studzienki przy ul. Morelowej. Sprawa zagraża 

bezpieczeństwu  okolicznych  mieszkańców  pomimo tego,  że została  

zgłoszona jako  interwencja  już 10 stycznia br.  

Prezydent Marcin Krupa obiecał, że zajmie się sprawą i udzieli odpowiedzi.  

 

Radna Bożena Rojewska nawiązała do poruszanej już sprawy zapadliska przy 

ul. Biniszkiewicza. Znajdują się tam domy szeregowe. Zapadlisko może się 

powiększać. Są to szkody pokopalniane. 3 stycznia sprawa się wydarzyła i nic 

się dalej z nią nie dzieje. Nikt się tym tak naprawdę nie chce zająć. Mieszkańcy 

płaca podatki na rzecz miasta, zwłaszcza, że był to teren miejski. Może ma to 

jakiś związek z rurociągiem, który tam wykonano. Radna poprosiła o zajęcie się 

sprawą. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że są odpowiednie służby, które muszą 

ocenić czy powstałe zapadlisko zagraża sąsiednim budynkom, czy też nie. 

Służby te podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców tylko jednego budynku. Co 

do zasypania zapadliska, to ten kto wyrządził szkodę, za tę szkodę odpowiada  

i musi naprawić jej skutki. Miasto nie może wydatkować swoich środków 

naruszając tym samym dyscyplinę finansów publicznych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że na budynku przy ul. Młyńskiej 4 

znajduje się neon: „Katowice- Mistrzostwa Świata 2014”. Jest to dezinformacja. 

Może należy wymienić ten napis i zastąpić go napisem: „Mistrzostwa Europy 

2016”, gdyż do tej imprezy miasto się obecnie przygotowuje. Zachłystywanie 

się neonami jest trochę prowincjonalne…Katowice nigdy nie będą drugim Las 

Vegas”. Radny poprosił o jakąś reakcję ze strony miasta, aby nie wprowadzać 

ludzi w błąd. Podobnie sprawa ma się z tablicami na rogatkach miasta, które 

wciąż informują o Mistrzostwach Świata z ubiegłego roku.  

 

Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun wyjaśnił, że czynione 

są starania aby część  elementu przeniesiona została na jeden z obiektów 

MOSiR-u ( piłka siatkowa), obecny napis zostanie zmieniony na „Katowice 150 

lat”. Tablice na wjeździe do miasta zostały już zmienione.  

 

Punkt 9 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.   <zapis 

AV> 

 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub Musiał 
przedstawił informację  na temat przedsięwzięć, które podejmowała w ubiegłym 

roku Młodzieżowa Rada Miasta Katowice. Były to: 

1/ Festiwal „Cztery Pory Roku”, w ramach którego przeprowadzono sprzątanie 

panewnickich lasów;   

2/  plenerowy pokaz filmu „Jesteś Bogiem”;, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652658.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652658.asx
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3/  zbiórka prezentów dla potrzebujących dzieci z okazji dnia Św. Mikołaja.  

 

Punkt 10 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie od 17 grudnia 2014r. do 

28 stycznia 2015r. odbyło się 9 planowanych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice oraz 1 dodatkowe posiedzenie Komisji Edukacji.  

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w następujących 

wydarzeniach: 

6 stycznia 2015r. w uroczystości święceń Biskupów Pomocniczych 

Archidiecezji Katowickiej oraz Koncercie Betlejem w „Spodku”; 

8 stycznia 2015r. w spotkaniu opłatkowym w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci  

i Młodzieży przy ul. Ułańskiej na os. Tysiąclecia;   

14 stycznia 2015r. w uroczystości nadania tytułu Doctora Honoris Causa 

Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

24 stycznia 2015r. w Koncercie Noworocznym zorganizowanym w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 7 na os. Witosa; 

26 stycznia 2015r. odbyło się szkolenie dla P.P. Radnych dotyczące zagadnień 

praw i obowiązków radnego w nowej kadencji 2014-2018. 

 

Punkt 11 Informacja (Raport) Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  

Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim  

w 2013 roku. <zapis AV> 

 

Informacja była dostępna na BIP jako druk sesyjny DS-315/14).  

Komisja Infrastruktury i Środowiska omawiała sprawę podczas swoich obrad   

i  przyjęła w/w informację. 

Pan Andrzej Szczygieł w imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach  zaprezentował materiał w postaci 

prezentacji.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pismem z dnia 2.12.2014r. Pan 

Prezydent Marcin Krupa, potwierdził, że przedmiotowy dokument w sposób 

wyczerpujący przedstawia stan środowiska na obszarze województwa oraz 

działalność kontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Katowicach.   

 

Radny Jerzy Forajter zwrócił uwagę na problem katastrofy ekologicznej w 

Szopienicach. Zapytał co WIOŚ zrobił aby zapobiec takim sytuacjom i jakie 

kroki podejmowano w tej sprawie w ostatnim roku.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652781.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652848.asx
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Pan Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że WIOŚ jest organem kontrolnym. Decyzje 

w takich sprawach wydaje Urząd Marszałkowski, który wydał stosowne 

pozwolenie na prowadzenie działalności. Firma ta nie prowadziła jej zgodnie z 

prawem. Wszystkie działania przez organ kontrolny, jakim jest WIOŚ zostały 

podjęte. Także ze strony miasta muszą zostać podjęte konieczne działania. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice stwierdziła, że Rada Miasta Katowice 

przyjęła Informację (Raport) Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska 

w Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

<zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna przypomniała, że Radni 

otrzymali  projekt  uchwały jako druk  sesyjny nr DS-316/14 oraz 

autopoprawkę. 

Prowadząca obrady poinformowała, że punkty 12-14 porządku obrad będą 

omawiane łącznie, gdyż wiążą się ściśle z uchwaleniem budżetu miasta na 

2015r.  

 

Do Rady Miasta wpłynęły trzy pozytywne opinie RIO  w Katowicach:  

1/ nr 4100/IV/231/2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie pozytywniej 

opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały 

budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

2/ nr 4100/IV/232/2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie pozytywnej opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2015 rok Miasta Katowice. 

3/ nr 4100/IV/233/2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie pozytywniej 

opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2035. 

Odczytał je Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter. 

 

Prezydent Marcin Krupa  przedstawił  założenia do WPF, budżetu miasta 

Katowice na rok 2015 oraz Programu zadań społecznych miasta Katowice na 

rok 2015.  

(Przemówienie Prezydenta-zał. nr 2 do protokołu) 

 

Radny Jerzy  Forajter  – Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta  

przedstawił  opinię  Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2015r.  

( Opinia  RMS do budżetu miasta na 2015r. – zał. nr 3 ) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652908.asx
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Przedstawiciele poszczególnych Klubów Radnych przedstawili opinie do 

projektu budżetu na 2015r.:  

1/ Pan Radny Piotr Pietrasz - Przewodniczący Klubu Radnych „Prawa  

i Sprawiedliwości”  stwierdził, że kończy się czas trudnych inwestycji. Budżet 

wykazuje jeszcze pewne obciążenia z tym związane, głównie w postaci 

konieczności spłaty kredytów. Planuje się podjąć nowe inwestycje, głównie 

transportowe, prace związane z katowickim systemem zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych,  podjęto  temat  komunikacji tramwajowej w południowych 

dzielnicach. Zwiększa się aktywność środowisk lokalnych, zarówno w formule 

budżetu obywatelskiego, jak i tworzących się jednostek pomocniczych   

w kolejnych dzielnicach. Przychody  z  podatków  pochodzących  z  budżetu 

państwa  zmniejszają  się.  

„Samorząd  Katowic  kierowany przez Pana Prezydenta Piotra Uszoka 

reprezentował  w  ubiegłym roku wszystkie pozytywne cechy przypisywane 

Ślązakom, tzn.:  gospodarność, odpowiedzialność, oszczędność i pracowitość. 

To wszystko co dobre wniósł  poprzedni  Prezydent, obecny  Prezydent zapewne  

zachowa  i  te zalety odnajdujemy w budżecie. Wierzymy, że będzie to budżet 

korzystny dla miasta ”.  

Klub „PiS”  będzie głosował za przyjęciem budżetu miasta Katowice na 2015r.  

 

2/ Pan Radny Witold Witkowicz – Przewodniczący Klubu  Radnych 

„Platformy Obywatelskiej” stwierdził, że „budżet miasta Katowice powinien 

być  budżetem  nowego  otwarcia.  Niestety  jest  to określenie mocno na 

wyrost. Zauważalne są pewne korzystne dla mieszkańców kierunki zmian  

w wydatkowaniu, w tym przede wszystkim  realizacja  postulatów wynikających  

z budżetu obywatelskiego, natomiast zdaniem Klubu „PO” są one 

niewystarczające. Budżet 2015 jest raczej budżetem trwania, konsumpcji 

beneficjentów miejskiej administracji  i różnego rodzaju podmiotów zależnych. 

Brak w nim widocznej kultury efektywności wydatkowania środków 

publicznych.  Brakuje kompleksowej  wizji rozwoju miasta, a realizacja nawet 

sensownych polityk stoi pod znakiem zapytania. Przykładem tych słów jest 

proces likwidacji niskiej emisji. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel 

wskazują  na to, że w Katowicach lekceważy się ten problem. Dla porównania 

Kraków, który boryka się z podobną skalą problemu wydaje rocznie 

kilkadziesiąt milionów złotych na walkę z zanieczyszczeniem środowiska 

spowodowaną zjawiskiem niskiej emisji. Podobna sytuacja ma miejsce  

w sporcie. W Katowicach, mieście w którym odbywają się  wielkie imprezy 

sportowe, nie potrafi się zadbać o prawdziwie ważne wydarzenie, jakim jest 

masowe, codzienne uprawianie sportu przez dzieci, dorosłych i seniorów. 

Przeznaczone w budżecie środki są po prostu za małe, podobnie jak wydatki na 

sport  kwalifikowany, czy inwestycje w infrastrukturę sportową. Cieszy 

podjęcie, zgłaszanego od wielu lat przez różne środowiska, w tym przez 

Platformą Obywatelską, projektu budowy basenów dzielnicowych. 
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Nierozwiązany pozostaje problem stanu budownictwa komunalnego, 

szczególnie w centrum miasta oraz problem odsetek i kosztów sądowych  

z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. 

Obciążenia z tego tytułu z roku na rok narastają. Nie widać w budżecie miasta 

rozwiązania nieustannego problemu niskiej jakości transportu publicznego. 

Katowice są nadal miastem  skrajnie  nieprzyjaznym rowerzystom. 

Niecierpliwie czekamy na wieloletni program rozwoju transportu, do którego 

realizacji Prezydent zobowiązany został uchwałą Rady Miasta. Natomiast 

krokiem  w bardzo dobrym kierunku jest realizacja postulatu wielu środowisk  

w postaci zapowiedzi budowy tramwaju na południe miasta.  

W budżecie miasta Katowice na 2015r. widać także dobre strony. Pomimo 

poziomu zadłużenia, nie można powiedzieć, że kondycja finansów miasta jest  

zła. Widać regularny wzrost z wpływów do budżetu miasta z podatku PIT od 

osób fizycznych i to pomimo regularnie spadającej liczby mieszkańców. Cieszy 

także regularny wzrost PKB per capita. Pytanie tylko jaką rolę i wpływ na te 

korzystne wskaźniki ma w rzeczywistości polityka administracji miejskiej. Czy 

prowadzi ona wystarczająco aktywną politykę proinwestycyjną, czy 

przedsiębiorcy mogą liczyć w Katowicach  na dobrze przygotowane grunty pod 

inwestycje i kompletny, stabilny plan zagospodarowania przestrzennego.  

Pomimo przytoczonych wcześniej słabości trapiących nasze miasto, Klub 

„Platformy Obywatelskiej” postanowił zagłosować „za” budżetem miasta 

Katowice na 2015r., licząc na to, że samodzielnie przygotowany przez nowo 

wybranego Prezydenta budżet miasta Katowice na kolejny rok kalendarzowy, 

będzie budżetem nowej jakości polityki miejskiej w Katowicach, obdarzając  

w ten sposób nowe władze miasta, kredytem zaufania”.    

 

3/ Pan Radny Marek Chmieliński  Przewodniczący Klubu „Forum 

Samorządowe i Piotr Uszok”.  

(Opinia Klubu „FSiPU” – zał. nr 4 ) 

 

Radny  Michał  Luty zapytał gdzie będą wybudowane planowane baseny. 

Wyraził nadzieję, że powstaną one nie do końca 2019r, tylko wcześniej, tzn. do 

końca 2018r. Takie są oczekiwania mieszkańców. Dobrze aby znalazło to 

odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie.  

Prezydent  Marcin  Krupa  wyjaśnił,  że  przewidziane zostały trzy 

lokalizacje: na południu miasta w miejscu obecnego kąpieliska „Zadole”,  

w centrum lokalizację  zaplanowano przy ul. Kościuszki, vis a vis zabytkowego 

Kościoła Św. Michała i na północy Katowic w rejonie ulic Boh. Monte Cassino 

i Leopolda.  

 

Radny Józef Zawadzki  zapytał czy baseny będą kryte i czy obok większych 

obiektów, będą także małe, z przeznaczeniem dla dzieci.  
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Prezydent  Marcin  Krupa  potwierdził, że tak. W planach jest także 

możliwość letniego plażowania na zewnątrz.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku, na 

swoją interpelację, w której  proponował budowę czterech małych basenów  

w czterech dzielnicach Katowic  i  likwidację pomysłu dot. budowy Aqua  Parku 

w planowanej kwocie 50 mln zł, otrzymał odpowiedź odmowną. „Cieszy mnie, 

że zmienił Pan swoje poglądy”. „Jak poradzi Pan sobie z utrzymaniem tych 

basenów, skoro będą one stanowiły „duże obciążenie dla budżetu miasta”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że poprzednio planowana inwestycja miała 

być oparta  na  formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem 

negocjacji był wówczas wkład miasta w to przedsięwzięcie. Jest więc szansa na 

to, że koszty utrzymania planowanych obecnie trzech basenów nie przekroczą 

wydatków, które należałoby ponieść realizując budowę Aqua Parku.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że w swojej interpelacji postulował 

cztery baseny. Dwa z nich zostały zabezpieczone pod względem finansowym, 

gdyż przewidziano  na nie kwotę 50 mln zł z budowy wcześniej planowanego 

Aqua Parku. Radny zapytał w jakim terminie planuje się realizację 

wspomnianych przez Prezydenta basenów.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że  zgodnie z zapisem w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej realizacja  inwestycji planowana jest na rok 2019.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisje branżowe zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 pozytywnie. 

Wobec braku dalszych uwag  oraz  zgłoszeń do projektu uchwały w sprawie  

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-

2035 wraz z autopoprawką, Prowadząca obrady  poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.   

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

/Uchwała nr V/33/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok wraz z autopoprawką   

i erratą. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-317/14 wraz  

z autopoprawką i erratą. 

Komisje branżowe Rady Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag  oraz  zgłoszeń do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok wraz z autopoprawką   

i erratą, Prowadząca obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422960865
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620017.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423652972.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/34/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” wraz  

z autopoprawką i erratą. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-318/14 wraz  

z autopoprawką i erratą o tym samym druku sesyjnym. 

Komisje branżowe Rady Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag  oraz  zgłoszeń do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

„Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” 

wraz z autopoprawką i erratą, Prowadząca obrady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie.   

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

/Uchwała nr V/35/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Marcin Krupa podziękował Radnym za jednogłośne głosowanie 

uchwał budżetowych oraz wszystkim służbom finansowym Urzędu Miasta za 

przygotowanie budżetu miasta na 2015r.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Siejna pogratulowała Panu Prezydentowi 

uchwalenia budżetu miasta na 2015r.  

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-268/14. 

Komisja  Rozwoju Miasta VI kadencji w dniu 7 października 2014r. 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwał nr V/36/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422960918
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620107.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423653024.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422960969
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620199.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423653075.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951562
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620269.pdf
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania programu budowy krytych pływalni na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-18/14. 

Projekt uchwały stanowi obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, 

pełnomocnikiem komitetu jest Pan Tomasz Maśnica. 

 

Pan Radny Tomasz Maśnica jako pełnomocnik komitetu obywatelskiego 

zauważył, że widzi, iż  będzie bardzo wielu  chętnych do otwarcia planowanych 

obiektów basenowych. Tymczasem już w 2010r. Radny podjął inicjatywę aby 

wybudować krytą pływalnię na terenie Ligoty-Panewnik. Zebranych kilka 

tysięcy podpisów w tym czasie nie do końca przekonało ówczesną władzę, ale 

zasygnalizowało potrzebę społeczną. W 2014r. powołano komitet obywatelski 

inicjatywy uchwałodawczej i na ręce poprzedniego Przewodniczącego Rady 

Miasta Pana Jerzego Forajtera rozpoczęto zbieranie podpisów. Zebrano ich 600. 

Przedstawiony projekt zobowiązuje Pana Prezydenta do podjęcia tego tematu. 

Radny zaproponował aby wprowadzić poprawki do projektu uchwały zgodnie  

z sugestią Prezydenta Miasta, przedstawioną w piśmie z 16.12.2014r. (Prezydent 

Miasta Katowice Pan Marcin Krupa pismem z dnia 16.12.2014r. przedstawił 

opinię do przedłożonego projektu uchwały wraz z oceną skutków finansowych 

jej realizacji).  

Radny przedstawił te zapisy. Wniósł także autopoprawkę polegającą na  zmianie 

daty w § 3 projektu uchwały z „30 stycznia” na „31 marca 2015r.”.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rozwoju Miasta nie 

zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały.  

 

Radny Jerzy Forajter zaproponował rozwiązanie obecnej sytuacji, tzn.  

w sytuacji kiedy sprawa budowy basenów pojawiła się już w projekcie budżetu, 

przyjętym uchwałą na dzisiejszej sesji. Zatem część postulatów wyrażonych  

w postaci inicjatywy społecznej zostało dzisiaj spełnionych. Radny 

zaproponował aby zastanowić się jeszcze nad § 2, w którym jest odniesienie do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokument ten jest omawiany zawsze 

dwutorowo, tzn. kolejny rok kalendarzowy plus trzy następne ( w sensie 

dochodów i wydatków) oraz skrótowo, do okresu zakończenia spłaty 

zadłużenia, czyli do roku 2035. 

W zapisach przedłożonego projektu uchwały nie doprecyzowano zapisów w tym 

zakresie.  

Ponieważ Komisja Rozwoju nie wydała pozytywnej opinii w sprawie, Radny 

zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad, przekazanie projektu  ponownie  

do Komisji Rozwoju, dopracowanie zapisów i przedstawienie sprawy na 

kolejnej sesji Rady Miasta.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423653130.asx
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Radny Tomasz Maśnica stwierdził, że nie chce przeciągać tej sprawy i wolałby 

podjąć ją na sesji dzisiejszej. 

 

Radny Jerzy Forajter stwierdził, że sprawa jest zbyt poważna i nic się nie 

stanie jeżeli projekt w wersji dopracowanej co do szczegółów pojawi się na 

kolejnej sesji.  

 

Radny Marek Chmieliński  także zgłosił wniosek formalny o zdjęcie punktu  

z porządku obrad.  Inicjatywa obywatelska miała swoje uzasadnienie, w 

momencie kiedy była realizowana, natomiast obecnie Rada Miasta Katowice 

przesądziła tę sprawę poprzez głosowanie budżetu, w którym budowa trzech 

basenów została zapisana. Radny uważa zatem za  bezcelowe procedowanie nad 

tą sprawą.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawa może zostać zdjęta z porządku 

obrad, skierowana ponownie do dopracowania na Komisji Rozwoju i podjęta na 

kolejnej sesji. Zawarty w niej program musi bowiem zostać poważnie i 

rozsądnie przygotowany. 

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał czy Pan Prezydent przewidział głosowanie 

sprawy basenów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu dzisiejszym.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wola budowy trzech basenów została 

zapisana w WPF i jej czas budowy zaplanowano na rok 2019. Zostało to 

wyrażone w postaci autopoprawki do budżetu miasta na 2015r, i do WPF, 

zamykając cykl inwestycyjny w 2019r. 

 

Radny Tomasz Maśnica zauważył, że jest wola większości aby te baseny 

powstały. Na Zadolu mieszkańcy niecierpliwie czekają na realizację basenu, na 

bazie obecnie funkcjonującego tam obiektu.  

Ostatecznie Pan Radny, jako pełnomocnik inicjatywy uchwałodawczej, wyraził 

zgodę na zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad i chęć omówienia 

sprawy z Prezydentem Miasta Katowice.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

wniosek formalny o zdjęcie punktu 16 z porządku obrad. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów Rady Miasta Katowice,  

w wyniku głosowania:  25 głosów „za”, brak sprzeciwu i 2 głosy „wstrzymujące 

się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620347.pdf
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu 

Statutu  Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-19/14 

(projekt uchwały stanowi projekt Statutu JP nr 10 Dąb, jaki obowiązuje  

w pozostałych Jednostkach Pomocniczych). 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pismem z dnia 23 grudnia 2014r. Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa 

poinformował, że projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/37/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania 

pn.: „ Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz 

z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. <zapis AV> 

 

 

Radna Barbara Wnęk w nawiązaniu do poprzedniego punktu porządku obrad, 

zwróciła się z prośbą zgłoszoną przez mieszkańców dzielnicy Dąb o poddanie 

niezwłocznym konsultacjom społecznym sprawę powołania Jednostki 

Pomocniczej nr 10 Dąb.   

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że po 

przeprowadzeniu wszystkich koniecznych czynności proceduralnych,  wybory 

do wspomnianej jednostki odbędą się najpewniej wczesną jesienią tego roku, 

tzn. bez zbędnej zwłoki.  

 

c.d. punktu 18  

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-28/14. 

Komisje Budżetu Miasta oraz Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/38/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423653192.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951627
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620418.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423653275.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951755
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620501.pdf
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Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Porozumienia 

Jastrzębskiego 1980 roku”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-29/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Plac położony jest w Katowicach u zbiegu ulic; Ligockiej  

i Dziewięciu z Wujka w dzielnicy Brynów.  

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy w nazwie powinno być 

„porozumienie” czy  „porozumienia”, a więc w liczbie pojedynczej, czy 

mnogiej. W różnych publikacjach podaje się liczbę mnogą. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że zapis jest zgodny ze złożonym wnioskiem. 

Podano rok podpisania porozumienia. 

 

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że sprawa była analizowana w toku 

przygotowywania projektu uchwały. Podano w nim poprawną nazwę, tzn.  

„porozumienie”.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji ze strony Radnych, 

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/39/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 3 Zawodzie. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-30/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pismem z dnia 7 stycznia 2015r. Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin 

Krupa poinformował, że projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

Projekt poddany został konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji 

Społecznych Urzędu Miasta Katowice w dniach 30 grudnia 2014r. do 12 

stycznia 2015r. Nie zgłoszono uwag. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/40/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423654847.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951810
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422620865.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423654904.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951865
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422622824.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Generała Mariusza Zaruskiego”. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-31/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały. 

Ulica położona jest w Katowicach. Jest to ulica boczna od ul. Medyków w 

dzielnicy Ligota.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji ze strony Radnych, 

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 glosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/41/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2014. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-32/14. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 
przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/42/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-33/14. 

Plany pracy zostały przyjęte na poszczególnych komisjach stałych Rady Miasta. 

Projekt uchwały zaopiniowała Komisja Organizacyjna pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/43/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655003.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422951939
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422622962.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655110.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952005
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623056.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655294.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422961041
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623138.pdf
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Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

dodatkowych przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-34/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Zaproponowano  do Zgromadzenia GZM następujących radnych: 

1. Jerzego Forajtera  

2. Krystynę Siejną  

Zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/44/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

7 Załęże. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-35/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/45/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

12 Koszutka. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-36/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/46/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655388.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952087
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623214.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655538.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952146
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422862783.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655595.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952222
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623606.pdf


                                                                 

 

 24 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

14 Dąbrówka Mała. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-37/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/47/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

17 Giszowiec. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-38/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/48/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej 

Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-39/14. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W trakcie uzgodnień międzyklubowych zaproponowano  do Miejskiej Komisji 

Wyborczej Młodzieżowej Rady następujących radnych:: 

1. Patrycję Grolik  

2. Krzysztofa Pieczyńskiego  

3. Magdalenę Wieczorek 

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/49/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655653.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952283
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623701.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655721.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952338
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623757.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423655795.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952401
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623816.pdf
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Punkt 30 Informacja  roczna o działalności  i wynikach  pracy Komendy 

Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 roku. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali informację projekt jako druk sesyjny nr DS-41/15. 

Komisja Polityki Społecznej przyjęła w/w informację bez uwag.  

Na sesję został zaproszony Komendant Miejski Policji  

w Katowicach Pan insp. Paweł Szeląg, który przedstawił  krótką prezentację 

przygotowaną dla Radnych.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła przedstawioną informację.  

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego w 2015r.  <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-40/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 
przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/50/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 14 15 ogłoszono przerwę. 

O 14.30 wznowiono obrady.  

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-42/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

W trakcie uzgodnień międzyklubowych  zaproponowano  do PRDPP 

następujących radnych: 

1. Tomasza Maśnicę 

2. Jacka Piwowarczuka  

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał czy mógłby także wchodzić w  skład 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656604.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656664.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952461
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422623988.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656755.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że kadencja Powiatowej Rady trwa dwa 

lata i wówczas weźmie pod uwagę kandydaturę Pana Radnego.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/51/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 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> 

 

Stosowne pismo w omawianej sprawie z dnia 12 stycznia 2015r. otrzymali 

Państwo jako druk sesyjny nr DS-43/15. 

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że do realizacji  projektu zgłosiły się 

dwa podmioty: firma z Krakowa oraz Politechnika Śląska Wydział Transportu, 

które wezmą udział w przetargu. 

 

Informacja została również przedstawiona na Komisji Rozwoju oraz Komisji 

Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła przedstawioną informację.  

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-44/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprezydent Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/52/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-45/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952522
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625023.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656810.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656886.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952608
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625263.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423656945.asx
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Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/53/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-46/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/54/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-47/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/55/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-48/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/56/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952674
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625351.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657129.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952733
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657257.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952797
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625624.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657334.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952856
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V 

Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-49/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/57/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-50/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/58/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda 

Abramowskiego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-51/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/59/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422625761.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657407.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952918
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627091.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657471.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422952976
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627147.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657552.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953051
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627194.pdf
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Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-52/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/60/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-53/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/61/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-54/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/62/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-55/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657638.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953109
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627253.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657772.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953166
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627334.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657825.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953228
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627551.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657890.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/63/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 

im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-56/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/64/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-57/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/65/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II 

Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-58/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/66/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953441
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627594.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423657959.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953507
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627660.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658026.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953575
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627710.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658109.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953641
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627773.pdf
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Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zamiaru przeniesienia 

uczniów Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach do Gimnazjum 

nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 5 im. 

Pawła Stellera. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-59/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o los nauczycieli z Gimnazjum nr 5. Czy 

stracą oni pracę, czy też znajdą zatrudnienie w Gimnazjum nr 4 lub innych 

placówkach oświatowych. Ponadto Radny stwierdził, że niepokoi go łączenie 

szkół dlatego, że młodzieży szkolnej nie można przesadzać do woli bez 

konsekwencji.  Na psychice uczniów takie decyzje wywierają olbrzymi wpływ. 

Proces asymilacji następuje bardzo długo i konflikty są nieuniknione.  Ten 

aspekt miasto powinno także brać pod uwagę.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek stwierdził, że 

młodzież, która rozpoczęła naukę w Gimnazjum nr 5 będzie kontynuować naukę 

i dokończy ją w tym Gimnazjum. Co do nauczycieli, to do tej pory w mieście 

Katowice takich połączeń szkół było już kilka. Nigdy w takich przypadkach 

nauczyciele nie ucierpieli. Nie ma więc obawy aby stracili oni pracę, gdyż nie 

zmniejszają się zadania do wykonania. W przypadku pedagogów, psychologów 

i pracowników bibliotek, miasto dołoży wszelkich starań aby znaleźli oni pracę 

w innych placówkach. Podobnie z pracownikami administracyjnymi. Będzie 

rosła potrzeba otwierania oddziałów przedszkolnych.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał co będzie z patronem Gimnazjum nr 5, 

tzn. Pawłem Stellerem. Zaproponował aby pamiątki po patronie przenieść do 

Muzeum Historii Katowic.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że jest 

pomysł aby na terenie Gimnazjum nr 4 utworzyć miejsce pamięci lub pamiątki 

przenieść do Muzeum Historii Katowic.  

 

Radny Jerzy Forajter poinformował, że jest to dopiero uchwała intencyjna. 

Zwrócił się z prośbą aby deklaracja o kontynuacji nauki znalazła się w projekcie 

uchwały. Zobowiązał się przygotować stosowny wniosek w tej sprawie i złożyć 

do  Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Jej ręce wpłynął wniosek Pani E 

H – Nauczycielki z Gimnazjum nr 5 z prośbą o zabranie głosu na sesji w 

omawianym obecnie punkcie porządku obrad.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658162.asx
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Rada Miasta Katowice w wyniku glosowania, większością głosów, udzieliła 

głosu Pani E H.  

 

Pani E H w imieniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 stwierdziła, że  w 

wyniku omawiania sprawy wystąpiły wątpliwości co do nazewnictwa. 

Początkowo deklarowano, że likwidacja szkoły nastąpi poprzez „przeniesienie 

uczniów, zadań i nauczycieli do Gimnazjum nr 4”, obecnie formułuję  się  

pojęcie - likwidacja poprzez „wygaszanie”. Rodzi to obawy, co do dalszych 

losów zainteresowanych. Pani poprosiła o rozpatrzenie sprawy możliwości 

zwiększenia naboru do Gimnazjum nr 5, skoro i tak będzie ono pracować do 

wygaśnięcia, czyli ukończenia szkoły przez obecnie uczęszczających do niej 

uczniów. Dorastają dzieci wyżu demograficznego z lat 80-tych. Ponadto w 

rejonie Doliny Trzech Stawów powstaje nowe osiedle,  

z którego dzieci być może zasilą  Gimnazjum i ponownie będzie sens jej 

istnienia. Gimnazjum nr 5 nie jest być może szkołą elitarną i nie kształci zbyt 

dużo olimpijczyków, ale jest to szkoła, która boryka się z problemami uczniów  

z dysfunkcjami społecznymi oraz  innymi nieprawidłowościami, a więc realizuje 

inne zadania dotyczące np. pracy z dziećmi z niedostosowaniami w różnych 

obszarach.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że 

ustawodawca w zapisach ustawy o systemie oświaty dopuszcza wygaszanie.  

Jest to uchwała intencyjna. Na jej podstawie powstaje projekt, który precyzuje 

konkrety co do szczegółów, określa co z zadaniami, nauczycielami, mieniem, 

majątkiem szkoły. Z rachunku ekonomicznego wynika, że nie ma szans na 

zwiększenie naboru w szkole. Nowe osiedla zasadniczo nie przekładają się na 

zwiększenie liczby młodzieży w szkołach.  Potencjalnie cztery podmioty są 

zainteresowane wynajmem pomieszczeń szkoły.  

  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Uchwał i Wniosków 

wpłynął wniosek Radnego Jerzego Forajtera.  

Odczytała go:  

„Dopisuje się w projekcie uchwały § 4. „W razie likwidacji Gimnazjum nr 5  

zapewnić  uczniom  aktualnie uczęszczającym do tego  gimnazjum  możliwość  

kontynuacji  nauki  w  budynku  Gimnazjum  nr  5  przy  ul.  Granicznej 27  do  

końca  ich  nauki  w gimnazjum”. 

Przedstawioną propozycję zaakceptował Pan Prezydent i przyjął ją w postaci 

autopoprawki.  

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/67/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422880643
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627817.pdf
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Punkt 50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia 

uczniów Gimnazjum nr 15 w Katowicach do Gimnazjum nr 16 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz 

likwidacji Gimnazjum nr 15. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-60/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały.  

Radny Andrzej Zydorowicz przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji 

ubiegłej kadencji zadał pytanie Panu Prezydentowi Piotrowi Uszokowi na temat 

tego, dlaczego Gimnazjum nr 15 ma zostać zlikwidowane. Otrzymał 

„odpowiedź niegodną Prezydenta, lekceważącą”. Zaniepokojony, złożył 

interpelację z zapytaniem dlaczego to Gimnazjum ma być likwidowane i czy 

istnieje możliwość by dzieci dokończyły naukę w budynku tego Gimnazjum, 

pomimo przeniesienia szkoły do Gimnazjum nr 16. Udzielona odpowiedź była 

także „wymijająca”. Radny zauważył, że w ciągu niespełna dwóch miesięcy 

nastąpiła tak radykalna zmiana stanowiska co do losów tego Gimnazjum. Radny 

stwierdził, że na terenie tej szkoły działa stowarzyszenie oświatowe.  Zapytał 

„ile stowarzyszeń oświatowych działających w Katowicach działa na tak 

preferencyjnych, korzystnych warunkach, jak „Stowarzyszenie Węgielek”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że istnieje 

możliwość dokończenia nauki przez uczęszczającą do Gimnazjum młodzież.  

Z pomieszczeń szkół na korzystnych warunkach korzysta wiele podmiotów, 

najczęściej jest to wynajem obiektów sportowych. I tak: AZS Klub 

Środowiskowy Katowice, Gimnazjum nr 10, Katolickie Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe nr 2 w Zespole Przemysłu Spożywczego. Jest to podmiot, który 

realizuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

profilaktyki trzeźwościowej. Z obiektów szkół korzysta także Fundacja „Spina” 

w Zespole Szkół Integracyjnych, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 

Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, Polskie Towarzystwo Schronisk 

Młodzieżowych, Stowarzyszenie „Aktywne Życie”, Stowarzyszenie na Rzecz  

Osób Autystycznych i ich Rodzin w Gimnazjum nr 19, Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych 7 w Zespole Szkół Specjalnych nr 7, 

Stowarzyszenie „Nasza Dobra Szkoła” w Gimnazjum nr 9, Akademia Sportu w 

Zespole Szkół Budowlanych, Żłobek Miejski w Miejskim Przedszkolu nr 6, 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 9, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Podstawowej nr 

1, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny „Węgielek”.  

Radny Andrzej Zydorowicz poprosił o pisemny wykaz stowarzyszeń, które 

prowadzą działalność stricte oświatową. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658217.asx
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek zobowiązał się udzielić 

odpowiedzi Panu Radnemu.  

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że w ramach budżetu obywatelskiego na 

terenie Gimnazjum nr 15 ma być modernizowane boisko. Jak zostanie to  

zrealizowane w kontekście likwidacji szkoły.  Czy istnieje ryzyko i zagrożenie 

realizacji tego zadania. Czy w przypadku wygaszania Gimnazjum nr 15 ci sami 

nauczyciele będą prowadzić zajęcia z uczniami, tak jak dotychczas.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że 

Gimnazjum nr 15 samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową. Jeżeli 

Pani Dyrektor do 30 czerwca br., tzn. do kiedy ma podpisaną umowę zdąży  

z zamówieniami publicznymi, to zadanie będzie można zrealizować. Może to 

także przejąć Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i ewentualnie dokończyć 

rozpoczęte zadanie. Miasto zagwarantuje nauczycielom zatrudnienie.  

 

Radny Józef  Zawadzki  zapytał czy jak szkoła zostanie zlikwidowana,  

a będzie więcej dzieci, to czy na nowo będzie ją można otworzyć ponownie, tak 

żeby ta szkoła „nie poszła w prywatne ręce”.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że 

demografia wskazuje na spadek urodzeń w mieście.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jakie będzie przeznaczenie tego budynku, 

który w latach 2012- 2013  miał remontowaną sieć elektryczną. Miasto poniosło 

na ten cel spore koszty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że budynek 

zostanie przeznaczony na cele oświatowe. Taka jest polityka miasta. Ogłoszony 

zostanie przetarg w celu wyłonienia podmiotu wynajmującego.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy to będzie działalność prywatnego 

stowarzyszenia.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że istnieje 

lista oczekujących podmiotów niepublicznych o uprawnieniach publicznych. 

Będą one zapewne przystępować do przetargu. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął do niej wniosek p.o 

Dyrektora Gimnazjum nr 15 Pani U M z prośbą o zabranie głosu.  

Rada Miasta w wyniku głosowania udzieliła głosu Pani Dyrektor.  

 

Pani U M potwierdziła, że szkoła jest mała, liczy tylko 5 oddziałów, jednak 

liczą one po 30 uczniów. Korzysta się z 10 pomieszczeń dydaktycznych i sali 

gimnastycznej. W placówce pracują 34 osoby. Większość  

z nich to długoletni pracownicy nieistniejącej już szkoły podstawowej nr 52. 

Mimo tego, że wielu z nich nie pracuje w pełnym wymiarze godzin, zespół jest 

zgrany i wykonuje wszystkie powierzone zadania. Praca widoczna jest  
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w wynikach szkoły, w osiąganych sukcesach ale także np. w postaci pomocy  

w trudnych sytuacjach życiowych. W przypadku wolnych miejsc, przyjmowane 

są dzieci spoza rejonu. Jest wielu takich chętnych do przyjęcia. Brak podania  

osiągnięć szkoły w uzasadnieniu do projektu uchwały jest krzywdzące dla 

pracujących w niej osób. Starania szkoły znajdują odzwierciedlenie w 

środowisku lokalnym. Są tworzone listy poparcia  za pozostawieniem placówki. 

W 2013r. środowisko to otrzymało informację, że nie przewiduje się likwidacji 

Gimnazjum nr 15, natomiast w piśmie z października 2014r. stwierdzono, że 

ewentualne decyzje podejmie nowa Rada Miasta. W 2013r. 1/3 budynku zaczął 

użytkować inny podmiot. Zmniejszyło to koszty związane z funkcjonowaniem 

szkoły, co wykazuje audyt zewnętrzny, gdyż podmiot ten rzeczywiście 

uczestniczy w kosztach utrzymania budynku szkoły. Co do zatrudnienia, to na 

pewno nie znajdzie go pedagog i psycholog, tymczasem dzieci w wieku 

szkolnym takiej opieki potrzebują. Jest to dobrze wyposażona placówka 

szkolna. Stwarza bezpieczne warunki do nauki. 

 

Prowadząca obrady poinformowała, że wpłynął także wniosek Pana M M z 

prośbą o zabranie głosu.  

Rada Miasta w wyniku glosowania wyraziła zgodę na zabranie głosu przez 

Wnioskodawcę.  

Pan M M absolwent szkoły zabrał głos w sprawie. 

/Przemówienie - zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Radny Jerzy Forajter przypomniał, że mówimy o intencji i o zamiarze. Także 

podchodzi do tego tematu emocjonalnie. W tej szkole kształciło się trzech 

synów, w tej szkole bez mała 20 lat pracowała żona. Na tę szkołę patrzy z okien 

swojego mieszkania. W tej szkole bywał częstym gościem. Pamięta kiedy w tej 

szkole klasy liczyły po 7, 8  oddziałów na każdym stopniu nauczania. Pamięta 

jak ostatnimi czasy szkoła ta zaczęła się wyludniać. Nikt nie kwestionuje, że to 

była i jest dobra szkoła. Niestety decyduje tutaj przede wszystkim demografia. 

„Jako Rada, zrobiliśmy wszystko, żeby pamiętać o dobru dzieci. Będziemy 

pilnować aby opieka psychologiczna dla uczęszczających tam dzieci była 

zachowana. Będziemy dalej rozmawiać, w celu znalezienia rozwiązań  

i znalezienia nowych przesłanek, być może dzisiaj nieznanych. Jakie „łapy”. 

Zaczynamy dyskusję, nie kończymy jej. „Klamka dzisiaj nie zapadnie”.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Uchwał i Wniosków 

wpłynął wniosek Radnego Jerzego Forajtera.  

Odczytała go:  

„Dopisuje się w projekcie uchwały § 4. „§ 4. W  razie likwidacji  Gimnazjum  nr  

15  zapewnić  uczniom  aktualnie uczęszczającym  do  tego gimnazjum  

możliwość  kontynuacji  nauki  w  budynku  Gimnazjum  nr  15  przy  ul.  

Karliczka  15  do  końca  ich  nauki w gimnazjum”. 
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Przedstawioną propozycję zaakceptował Pan Prezydent i przyjął ją w postaci 

autopoprawki.  

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/68/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego.  <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-61/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pani Radna Patrycja Grolik wyraziła  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr V/69/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 52 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-62/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Radny Tomasz Szpyrka wyraził zgodę na pracę w Komisji Edukacji,  

Komisji Kultury, Promocji i Sportu oraz w Komisji Infrastruktury  

i Środowiska. 

Pani Patrycja Grolik wyraziła zgodę na pracę w Komisji Polityki Społecznej  

i Komisji Górniczej. 

Pani Krystyna Panek wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Miasta. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/70/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 53 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Katowice.  <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422880820
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627896.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658291.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422953765
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422627944.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658350.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658350.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422962487
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422628001.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658410.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-63/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Radny Tomasz Szpyrka wyraził zgodę na objęcie funkcji 

Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Sportu.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/71/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-64/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Prezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/72/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy 

Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej 

(teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren 4). <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-65/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/73/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422962402
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/1/30/1422628048.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658504.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422962330
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861312.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658567.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422961122
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861410.pdf


                                                                 

 

 38 

Punkt 56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej- ul. 

Granicznej- ul. Francuskiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-66/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr V/74/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 56a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencje 

2015-2019r. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-68/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano  do Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Katowicach następujących Radnych: 

1. Małgorzatę Smoleń 

2. Tomasza Szpyrkę 

3. Patrycję Grolik 

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/75/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 56b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Sosnowiec”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-69/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara                 

Lampart przedstawiła projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658719.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422962158
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861513.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658794.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422962018
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861561.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423658997.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta  większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr V/76/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 56c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-70/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Prezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag  oraz  zgłoszeń do projektu uchwały, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/77/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 56d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-71/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag  oraz  zgłoszeń do projektu uchwały, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr V/78/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 57 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie zbędnego torowiska na ul. 

Hallera w Szopienicach. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa 

dojścia dzieciom i młodzieży z Osiedla Witosa do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach. 

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie utworzenia przystanku autobusowego 

na żądanie dla linii 177 oraz 51 zlokalizowanego w dzielnicy Załęska Hałda. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422961949
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861624.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423659131.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422961860
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861693.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423659195.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1422961812
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/2/1422861765.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423659398.asx
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4/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie: 

4.1. konieczności doposażenia kuchni szkolnej w Szkole podstawowej nr 22 w 

Katowicach  - Załężu, 

4.2. pilnego przeprowadzenia remontu oświetlenia zewnętrznego placu 

szkolnego Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki na Górnym Osiedlu 

Tysiąclecia w Katowicach. 

5/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie budowy boiska sportowego wraz 

z kompleksem lekkoatletycznym na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Krzyżowej 

12. 

6/ Radnego Adama Skowrona - wniosek w sprawie planowanego wyburzenia 

katowickich kamienic przy ul. Górniczej. 

7/ Radnego Aleksandra Uszoka - wniosek w sprawie organizacji zajęć 

wychowania fizycznego dla uczniów Gimnazjum nr 18 w Katowicach 

Kostuchnie w związku z przedłużającym się remontem sali gimnastycznej. 

8/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie: 

8.1. stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Katowickiej. 

8.2. rewitalizacji Parku Boguckiego. 

8.3. organizacji na ternie dzielnicy Bogucice festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 

8.4. wniosek w sprawie wyposażenia Rady Jednostki Pomocniczej NR 13 

Bogucice w sprzęt informatyczny. 

9/ Radnego Adama Skowrona - wniosek w sprawie  sygnalizacji świetlnej na 

rogu ulic Warszawskiej i Teatralnej. 

10/ Radnego Damiana Stępnia i Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

10.1. realizacji II etapu budowy układu komunikacyjnego w Strefie kultury oraz 

modernizacji ul. Katowickiej w Katowicach. 

10.2. budowy miejsc postojowych przy ul. Lubuskiej (pomiędzy ul. Lubuską a 

ul. Bohaterów Monte Cassino) oraz remontu ul. Kurpiowskiej i Łużyckiej w 

Katowicach. 

11/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie usunięcia śmieci z terenów 

zlokalizowanych przy ul. Kowalskiej. 

12/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie oferty dla osób polskiego 

pochodzenia ze wschodnie Ukrainy. 

13/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

13.1. przedłużenia ul. 11 Listopada do ul. Roździeńskiej, oraz parkingu w 

okolicy. 

13.2. budowy ciągu pieszego łączącego ul. Kocura z ul. Brynicy. 

13.3. informacji o zalegających odpadach ciężkich po firmie Eko-Szop. 

13.4. kompleksowego przygotowania kąpieliska na stawie Morawa w 

Szopienicach. 

14/ Radnego Adama Skowrona w sprawie: 

14.1. wniosek w sprawie wybiegu dla psów na Placu Andrzeja. 

14.2. wniosek w sprawie przekwalifikowania ulicy PCK na jednokierunkową. 
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15/ Radnego Macieja Biskupskiego i Radnego Marka Nowary w sprawie 

przywrócenia punktu Policji na terenie Osiedla Gwiazdy w Katowicach. 

16/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

16.1. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. 

Katowickiej/ul. Misjonarzy Oblatów w celu umożliwienia zawracania w lewo. 

16.2. promocji programu „Lokal na Kulturę”. 

16.3. naprawy nawierzchni drogi łączącej ul. Bohaterów Monte Cassino z ulicą 

Marcinkowskiego na Zawodziu oraz montażu słupków ograniczających wjazd 

na chodnik przed budynkami BMC 6, 6a, 6b. 

17/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie: 

17.1. złego stanu okien w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w 

Katowicach – Załężu przy ul. Gliwickiej 148a. 

17.2. dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych na remonty w 2015 

roku, niezbędne w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w 

Katowicach – Dębie, ul. Sportowa 29. 

18/  Radnego Jerzego Forajtera w sprawie: 

18.1. rzekomej niezgodności uchwały Rady Miasta dot. Zasad wynajmowania 

lokali, z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

zmianie Kodeksu Cywilnego. 

18.2. przejęcia opieki nad pomnikiem upamiętniającym katastrofę górniczą. 

18.3. szkody górniczej zaistniałej na ulicy Biniszkiewicza 31 w Katowicach. 

18.4. wykonania drogi na terenach po Hucie Metali Nieżelaznych w 

Szopienicach przy ulicy 11 Listopada.  

19/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

19.1. uczestnictwa katowickich szkół zawodowych w projektach ze środków 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

19.2. przywrócenia kursowania linii autobusowej 653. 

19.3. przywrócenia kursowania linii autobusowych 12, 37, 46 ulicami 

Dziewięciu z Wujka i Załęska. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

1.1. automatów biletowych w centrum miasta,  

1.2. oznakowania Pomnika Historii – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach. 

2/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

2.1. współfinansowania miesięcznika „Magiel” przez RJP 16. 

2.2. zagospodarowania i wyremontowania placu Ogród Dworcowy. 

3/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

3.1. naprawy/uruchomienia oświetlenia toru saneczkowego w Parku 

Kościuszki jak i drogi prowadzącej do niego, 

3.2. przejęcia boiska MK Górnik przy ulicy Boya Żeleńskiego i włączenie 

go w skład MOSiR Katowice, 
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3.3. remontu basenu Zadole, 

4/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie koncepcji i harmonogramu 

realizacji Katowickiego Szybkiego Tramwaju. 

 

Punkt 58 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła kilka komunikatów: 

1. Zaproszenie Radnych na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym 

ze Strategią Rozwoju Miasta Katowice, które odbędzie się w dniu 17 

lutego 2015r. w  godz. od 12.00 – 15.00 w Pałacu Goldsteinów przy pl. 

Wolności 12a/ 

2. Informacja, że do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła inicjatywa 

mieszkańców w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle 

1000-lecia 

3. Informacja,  że w dniu 19.12.2014r. wpłynęło do mnie pismo dot. 

ukonstytuowania się Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP  

w Radzie Miasta Katowice VII kadencji. Przewodniczącym tego Klubu 

został wybrany Pan Radny Witold Witkowicz.  

4. Przed wejściem na salę sesyjną  Radni wypełniali  ankietę co do chęci 

uczestnictwa  w  seminarium nt. „Miasto: Planowanie rozwoju  

i rewitalizacja” planowanego na początek marca br.  Odbędzie się ono w  

zależności od zainteresowania ze strony Państwa Radnych.  

5. Legitymacje Radnego są gotowe do odbioru w sekretariacie BRM. 

 
Radna Barbara Wnęk zaapelowała do radnych o rozreklamowanie możliwości 

zgłaszania kandydatów do Rad Jednostek Pomocniczych, które można zgłaszać 

do najbliższego piątku. 

 

Radny Józef  Zawadzki zwrócił się do Pana Prezydenta Marcina Krupy z 

uwagą, że pomimo zakazu złomowania przez firmę w sprawie której radny 

wielokrotnie już  interweniował, nadal prowadzona  jest tam zabroniona 

działalność.  

 

Punkt 59 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

V sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 16.45. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423659648.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/2/11/1423659713.asx
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