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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z VI sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 4 marca  2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:20 

Numery podjętych uchwał: VI/79/15 – VI/112/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

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

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z 

przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 (DS-67/15).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 

działających na terenie Miasta Katowice (DS-72/15).   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice 

w 2014 roku (DS-73/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia (DS-74/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-75/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 3 Zawodzie (DS-86/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  

i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy (DS-76/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i 

placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań 

statutowych szkoły (DS-77/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Karolinki i Karlika 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 

Katowicach (DS-78/15).  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

(DS-79/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” (DS-

80/15).   

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (DS-81/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” (DS-

82/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku programu „Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej” (DS-

83/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach 

„Postaw na siebie” (DS-84/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014r roku Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” (DS-85/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w 

sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (DS-

87/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 

2014r. (DS-88/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Ossowskiego - Bocheńskiego w Katowicach (DS-91/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janiny Klatt” (DS-92/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (DS-93/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta 

Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 

miasta Katowice na lata 2014-2020” za 2014 rok (DS-94/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pana H S do 

usunięcia naruszenia prawa (DS-95/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w 

Katowicach (DS-96/15).  
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34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach (DS-97/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy 

Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach (DS-98/15).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2015 rok (DS-99/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-100/15).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 

Katowice na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-101/15).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

5 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą 

lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-102/15).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 

Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania (DS-103/15). 

40a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-106/15).  

40b/ Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie apelu do Prezydenta RP Pana 

Bronisława Komorowskiego o nie podpisywanie ustawy Sejmu RP o ratyfikacji 

Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

41. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana M B na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w 

Katowicach (DS-89/15).  

-Pana J M na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice i pracowników 

Urzędu Miasta Katowice (DS-90/15).  

42. Interpelacje radnych. 

43. Komunikaty i wolne wnioski. 

44. Zamknięcie sesji.                                                           

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady VI sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841420.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  

nadkomisarza Roberta  Łuszcza  Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji ,  

Pana nadkomisarza Tomasza Kępę z Komendy Miejskiej Policji, Pana st. bryg. 

Bogdana Jędrochę  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej   

w Katowicach oraz Panią Annę Dziedzic – Dyrektora VIII L.O. w Katowicach.  

 

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

Na sekretarzy  VI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Borys 

Pronobis i Bożena Rojewska. 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę. 

Nie wyrazili zgody na bycie sekretarzami sesji: Pan Radny Piotr Pietrasz i Pan 

Radny Jacek Piwowarczuk. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Radna Bożena Rojewska i Pan Radny Borys 

Pronobis zostali wybrani jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano również Panią  Radną 

Małgorzatę Smoleń, która pełniła funkcję Przewodniczącej 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 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

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

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokołu  z V  sesji Rady Miasta 

Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronach BIP, 

w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841493.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425559741.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841554.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425559784.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841738.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z V sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 28 stycznia 2015r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

poz. 6007 ze zm.) Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła  w 

zastępstwie  Prezydenta Miasta Katowice zawnioskował  o zmianę  w  porządku 

obrad polegającą  na  dopisaniu punktu 40a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod 

uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i 

oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-106/15).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Piotr Pietrasz w imieniu Klubu „PiS” zgłosił wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad oświadczenia w sprawie apelu do Prezydenta RP Pana 

Bronisława Komorowskiego o nie podpisywanie ustawy Sejmu RP o ratyfikacji 

Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski  poprosił o przedstawienie oświadczenia, gdyż 

Radni nie mieli możliwości zapoznania się z nim.  

 

O godz. 11.15 Przewodnicząca rady ogłosiła przerwę w obradach sesji.  

O godz. 11.25 wznowiono obrady.  

 

c.d. punktu 5 <zapis AV> 

Przewodnicząca Rady zaproponowała aby zaproponowana zmiana, tzn. 

wprowadzenie do porządku obrad oświadczenia w sprawie apelu do Prezydenta 

RP Pana Bronisława Komorowskiego o nie podpisywanie ustawy Sejmu RP  

o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej została zapisana jako punkt 40b/ w porządku obrad.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, 8 głosach 

przeciwnych i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425559937.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841818.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560070.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426841909.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560370.pdf
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Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 27 stycznia do 2 marca 2015r. 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 
 

Radny Piotr Pietrasz nawiązał do spotkania Pana Prezydenta Marcina Krupy  

z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim, 

które odbyło się w dniu 13 lutego 2015r. Radny zapytał czy było to spotkanie 

służbowe. Radny stwierdził, że w dniu 14 lutego br. odbyło się kolejne 

spotkanie, po którym podpisano dokument: „Obywatelska deklaracja 

„Prezydenci dla Prezydenta” podpisane w siedzibie Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach .  

Radny w związku z tym zapytał: 

1/ jakie były koszty „obywatelskiego zjazdu Prezydentów Miast”; 

2/ czy wydatki zostały pokryte z funduszu wyborczego komitetu kandydata na 

Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, czy też z jakiegoś innego. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła poinformował, że 

Pan Prezydent Marcin Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski zwrócił uwagę na reklamę Intel Extreme 

Masters, znajdującą się  w okolicach Centrum Kongresowego.  

W związku z tym Radny zapytał: 

1/ czy jest to przedsięwzięcie organizatora tej imprezy, czy też „pierwsza 

jaskółka” wskazująca na lepsze informowanie o tym, co się dzieje w miejskiej 

przestrzeni.  Radny poprosił także o informację nt. łącznej wartości „wszystkich 

świadczeń miasta” na rzecz organizatora imprezy;  

2/ o kompleksowe badania ruchu, które zgodnie z informacją przekazaną przez 

Naczelnika Wydziału Rozwoju, w tracie Komisji Rozwoju Rady Miasta 

Kartowice mają trwać przez  trzy miesiące. „Trudno to nazwać kompleksowymi 

badaniami”, bowiem w tak krótkim okresie czasu  nie można zbadać  

wszystkich zachowań kierowców, szczególnie tych z okresu jesienno – 

zimowego. Czy to jest właściwe badanie; 

3/ o badania pozyskane np. z SANEPID-u co do wzrostu ilości odmów rodziców 

dot. szczepień swoich dzieci. Czy miasto zamierza podjąć w związku z tym 

akcję informacyjną wśród rodziców, żeby zachęcić ich do szczepienia swoich 

dzieci, także w kontekście wzrostu zachorowań na odrę;  

4/ o rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat tramwaju na południe miasta. 

Radny poprosił o informację co do przedmiotu tych  konsultacji i ich 

harmonogramu. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842001.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842061.asx
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Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pan Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Radny Jacek  Piwowarczuk  zapytał czy miasto Katowice zyskało na poparciu 

Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.  

Radny w związku z tym  zadał kilka pytań: 

1/ czy Pan Prezydent RP wystąpi np. z inicjatywą ustawodawczą odnośnie 

metropolii; 

2/ dlaczego lodowisko  w „Spodku”  nie może być czynne w terminie do 

kwietnia. Podawanym argumentem jest planowana tam na trzy dni „wystawa 

psów”, tymczasem można by zakryć na ten czas taflę lodowiska np. puzzlami; 

3/ o harmonogram otwarcia tego lodowiska w przyszłym roku, z powodu 

konieczności zgłaszania drużyn na przyszły sezon; 

4/ czy nie można  połączyć Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 

Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym tak, by móc przez to działanie 

wzmocnić infrastrukturę i powołać nowy zarząd; 

5/ czy nie można zmienić nazwy obecnie funkcjonujących „Rad Jednostek 

Pomocniczych” na „Rady Dzielnic”.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pan Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. W sprawie zmiany 

nazwy Rad Jednostek Pomocniczych, Wiceprezydent wyjaśnił, że sprawę tę 

regulują stosowne przepisy.  

 

Radny Bartosz Wydra zapytał o sprawę likwidacji kopalń, m.in. „Bożych 

Darów”. Radny zadał pytanie: czy udało się na spotkaniu z Prezydentem RP 

Panem Bronisławem Komorowskim w siedzibie NOSPR ustalić strategię 

związaną  z  przyjęciem przez miasto  skutków „katastrofy” społecznej  

i ekonomicznej, która dla wielu rodzin związana  jest  z  utratą pracy w tych 

kopalniach.  W jaki sposób można zapobiec powstaniu na Giszowcu, Murckach  

i Kostuchnie „drugich Szopienic”, z którymi miasto nie potrafi poradzić sobie 

od lat.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pan Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Radna Krystyna Panek zapytała czy niektórzy uczestnicy konferencji 

Prezydentów Miast z kandydatem na Prezydenta RP Panem Bronisławem 

Komorowskim  zostali tam oddelegowani z przedsiębiorstw komunalnych 

miasta Katowice. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pana Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o dwie sprawy: 
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1/ czy w związku z planami zamknięcia Kopalni „Boże Dary” miasto 

przeprowadziło diagnozę, która ma na celu określenie skutków ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych tej decyzji; 

2/ o wątpliwości związane z przyszłością Szpitala w Murckach,  w związku  

z jego zadłużeniem.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pan Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. Dodał, że Prezydent 

Miasta bierze aktywny udział w pracach  międzyresortowego zespołu, który 

został powołany przez Panią Premier RP Ewę Kopacz, którego celem jest 

wypracowanie  programu dla wzmocnienia potencjału przemysłowego naszego 

województwa. Jest to stosowne miejsce, gdzie rozmawia się o problemach 

poruszanych przez Panią Radną.  W sprawie Szpitala w Murckach, 

Wiceprezydent stwierdził, że Szpitalowi nie grozi zamknięcie.  

 

Radny Michał Luty zapytał o dwie sprawy: 

1/ czy umowa między miastem Katowice, a NOSPR-em dopuszcza 

wynajmowanie sali na różne imprezy a jeżeli tak, to jakie są stawki. 

2/ dlaczego „dzień polsko-węgierski”, który będzie miał miejsce 21 marca br. 

nie został wymieniony wśród imprez miejskich w informacji międzysesyjnej 

Pana Prezydenta.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że Pan Prezydent Marcin 

Krupa udzieli pisemnej odpowiedzi na zadane pytania.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że nic nie stoi na 

przeszkodzie aby dni polsko-węgierskie uświetniły obchody 150-lecia miasta 

Katowice. Poprosiła aby się nad tym zastanowić. 

 

Radny Józef  Zawadzki  ponownie zawnioskował o przywrócenie 

poprzedniego przebiegu linii autobusowej nr 12. „KZK GOP jest po to, żeby 

pomagał mieszkańcom”. Radny  poprosił,  żeby do publicznej wiadomości 

podać zarobki pracowników KZK GOP, skoro nie potrafią oni wykonać „mapy 

kursów”. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że najlepiej byłoby 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami KZK GOP np. w trakcie Komisji 

Infrastruktury i Środowiska.  

 

Radny Tomasza Maśnica zapytał o dwie sprawy: 

1/ lodowisko w „Spodku”. Przychylił się do prośby o wydłużenie możliwości  

korzystania z tego lodowiska przez podmioty zainteresowane. Jednocześnie 

Radny poprosił o możliwość spotkania Pana Prezydenta z tymi podmiotami oraz 

rodzicami trenujących tam dzieci.  

2/ zmiany obecnie funkcjonującej  pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej, 

znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Piotrowickiej z ul. Panewnicką na 
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sygnalizację tradycyjną,  całodobową. Obecne rozwiązanie doprowadza bowiem  

do wielu wypadków i kolizji w tym miejscu. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że odpowiedzi na zadane 

pytania zostaną udzielone na piśmie.  

 

Radny Marek Nowara zapytał o sprawę Gimnazjum nr 15. Zwrócił uwagę na 

to, że korespondencje w tej sprawie dla rodziców wraz ze stosowną uchwałą 

rozwoziła Straż Miejska. Czy usługi pocztowe są rzeczywiście w kompetencjach 

Straży Miejskiej i czy nie lepiej wysłać te służby w okolice katowickich 

dyskotek, szczególnie w weekendy. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że działalność Straży Miejskiej jest 

wielozadaniowa. Jej kompetencje są ściśle wyznaczone: ochrona porządku 

publicznego, dbanie o bezpieczeństwo w określonym zakresie, jednak czasami 

miasto i jego organy znajdują się w takiej sytuacji, że pomoc Straży Miejskiej, 

także  w obszarach pozastatutowego działania jest potrzebna. Zgodnie z art. 59 

ustawy o systemie oświaty „obowiązkiem organu prowadzącego jest 

powiadomienie o zamiarze likwidacji  szkoły rodziców uczniów na co najmniej 

sześć miesięcy przed terminem planowanej likwidacji”.  Dwukrotna wysyłka 

korespondencji przeprowadzona przez stosowne komórki Urzędu nie 

zakończyła  się  sukcesem. Z uwagi na wagę sprawy oraz emocje jakie ten temat 

może budzić, ważne jest aby skuteczność takich doręczeń była maksymalna. 

Taką skuteczność gwarantuje pomoc Straży Miejskiej i w tym wypadku Straż 

takiej pomocy udzieliła. Doświadczenie uczy, że widok umundurowanego 

funkcjonariusza i możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu jest dużo 

bardziej skuteczna niż standardowe formy doręczeń. Ta sytuacja była 

specyficzna, a Straż Miejska przede wszystkim koncentruje swoją działalność na 

swoich statutowych obowiązkach.   

 

Radna Bożena Rojewska zapytała o dwie sprawy: 

1/ o rozważenie  możliwości przywrócenia linii  autobusowej  nr 10,  która 

dawniej łączyła w sposób bezpośredni Os. Paderewskiego ze Szpitalem w 

Ochojcu, a obecnie trasę tą mieszkańcy zmuszeni są pokonywać z przesiadką; 

2/ o planowaną budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12. Środki 

na ten cel prawdopodobnie się nie znajdą, podczas gdy zostaną przeznaczone na 

ten sam cel w jednym z techników  i  liceum. Radna zapytała  jakimi kryteriami 

kieruje się Urząd Miasta wyrażając zgodę na taką inwestycję w jednym miejscu, 

a odmawiając w innym. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że najlepiej byłoby 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami KZK GOP np. w trakcie Komisji 

Infrastruktury i Środowiska. Wiceprezydent  zobowiązał się udzielić odpowiedzi 

na zadane pytania na piśmie.  
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Radny Bartosz Wydra poprosił o przywrócenie linii autobusowej nr 44, 

biegnącej przez Burowiec i Szopienice. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o: 

1/ stanowisko Doradcy Prezydenta ds. Polityki Inwestycyjnej. W ostatnim 

czasie pojawiła się informacja, że wspomniany Doradca objął obowiązki w 

nowym miejscu pracy. Radny zapytał, czy zaszła zmiana na stanowisku 

Doradcy Prezydenta ds. Polityki Inwestycyjnej, czy też dotychczasowy Doradca 

łączy te obowiązki.  

2/ czy nie ma w związku z tym konfliktu interesów, ponieważ „nowy 

pracodawca startuje w zamówieniach publicznych na realizację wielu 

przedsięwzięć na terenie miasta, a z miastem jest związany zobowiązaniami  

z tytułu umów gwarancji z racji wcześniej zrealizowanych inwestycji”.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że odpowiedzi na zadane 

pytania zostaną udzielone na piśmie przez Pana Prezydenta Marcina Krupę.  

 

Radny Dariusz Łyczko  zapytał o dwie sprawy: 

1/ o prace remontowe przy Placu Pod Lipami. Utrudniony jest tam w związku  

z tym ruch samochodowy i pieszy. Radny poprosił o interwencję.  

2/ o parking przy ul. Batalionów Chłopskich. W trakcie budowy hali sportowej 

naruszono okoliczną przestrzeń. Radny poprosił o uporządkowanie terenu. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że odpowiedzi na zadane 

pytania zostaną udzielone na piśmie.  

 

Radna Krystyna Panek poprosiła o spowodowanie usunięcia symboli 

nazistowskich z muszli koncertowej w dzielnicy Bogucuice.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że zostanie to wykonane.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński zapytał o były budynek zabytkowej Restauracji 

„Singer”. Został on prawie w całości wyburzony. Czy jest to zgodne z 

wydanych przez miasto zezwoleniem.  

Wiceprezydent Krzysztof  Mikuła  zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

zadane pytanie na piśmie.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz  podobnie jak Radny Wydra poprosił o  

przywrócenie linii autobusowej nr 44, łączącej Burowiec z Mysłowicami.  

 

Radny Michał Luty zapytał  o odnowione symbole komunistyczne (sierp i 

młot) znajdujące się na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Kościuszki. 

„Nie jest to zgodne z prawem”. Radny oczekuje odpowiedzi, co miasto zamierza 

z tym zrobić.  

Wiceprezydent Krzysztof  Mikuła  zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

zadane pytanie na piśmie.  
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Radny Józef  Zawadzki ponownie poprosił o przywrócenie linii autobusowych. 

„KZK GOP jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie”. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o ścieżkę rowerowa biegnącą wzdłuż 

Parku Chorzowskiego. Kończy się ona przy znaku „Katowice  i dalej „prowadzi 

do lasu”. Radny poprosił czy można by wykonać jej dalszy ciąg o 50 - 70m w 

stronę do Bytkowa.  

Wiceprezydent Krzysztof  Mikuła  zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

zadane pytanie na piśmie.  

 

Punkt 8 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.   <zapis 

AV> 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub Musiał 

poinformował, że kilku przedstawicieli wzięło udział w posiedzeniu Komisji 

Edukacji, gdzie przedstawili działalność Młodzieżowej Rady.  Rada nawiązała 

także współpracę z asystentem Pana Prezydenta Panem Dawidem Zapałą. 

Młodzież aktywnie przygotowuje festiwal „4 pory roku”, który odbędzie się 20-

21 marca br.  2 marca br. odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady. Trwają 

przygotowania do kolejnej edycji kina letniego, której celem jest propagowanie 

kultury śląskiej.  

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła informacje międzysesyjną.  

W okresie od 28 stycznia 2015 roku  do 3 marca 2015 roku odbyło się                              

9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice.                           

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w następujących 

wydarzeniach: 

30 stycznia 2015 roku w obradach zgromadzenia Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego w Katowicach. 

14 lutego 2015 roku w otwarciu „Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR  w 1945 roku” w Radzionkowie. 

14 lutego 2015 roku w Koncercie Walentynkowym w  siedzibie NOSPR                    

w Katowicach. 

17 lutego 2015 roku w spotkaniu Warsztatowym  dotyczącym „Strategii 

rozwoju miasta Katowice 2020” zorganizowanym dla P.P. Radnych Rady 

Miasta Katowice. 

17 lutego 2015 roku w musicalu „Jonasz” w katowickim „Spodku”. 

18 lutego  2015 roku  w poświęceniu Drogi Krzyżowej w Hospicjum Cordis                  

w Katowicach. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842152.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842152.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842215.asx
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20 lutego 2015 roku w ciągu dalszym obrad zgromadzenia Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego. 

24 lutego 2015 roku w pracach Kapituły „Zielonych Czeków” nagród 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

27 lutego 2015 roku w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin                 

i Powiatów  oraz w spotkaniu z ministrem Markiem Wójcikiem. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 wraz z 

autopoprawką.   <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-67/15 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/79/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice.  <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-72/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/80/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Miasta Katowice w 2014 roku. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-73/15. 

Komisja  Polityki Społecznej oraz Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie.  

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Pan Iwo Slanina 

przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/81/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842375.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166110
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560437.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842600.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166245
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560499.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842673.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166381
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia. 

<zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-74/15. 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącej Rady Miasta 

Katowice.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa pismem z dnia 13.02.2015r. 

przedstawił pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały. Projekt  

spełnia wymogi formalnoprawne. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych na Platformie  Konsultacji 

Społecznych. Nie wpłynęły uwagi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/82/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-75/15. 

Projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącej Rady Miasta 

Katowice.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa pismem z dnia 13.02.2015r. 

przedstawił pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały. Projekt  

spełnia  wymogi formalnoprawne. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych na Platformie  Konsultacji 

Społecznych. Nie wpłynęły uwagi.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/83/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560556.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842743.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166541
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842802.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166836
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560699.pdf
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Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu 

Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie wraz  

z autopoprawką. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-86/15 wraz  

z autopoprawką. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Przewodniczącej Rady 

Miasta (projekt uchwały stanowi projekt Statutu JP nr 3 Zawodzie, jaki 

obowiązuje w pozostałych Jednostkach Pomocniczych). 

Autopoprawka dotyczy nowego załącznika mapowego oddającego bardziej 

precyzyjnie granice Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie  wraz  z  autopoprawką.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/84/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-76/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/85/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-77/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/86/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426842873.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166910
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560746.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843077.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426166978
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560825.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843131.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167149
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia 

Karolinki i Karlika Miejskiemu Przedszkolu Nr 24  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-78/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały. 

Poprawiono literówkę w tytule projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/87/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-79/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

W trakcie uzgodnień międzyklubowych do Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych zaproponowano Pana Radnego Dariusza 

Łyczko. 

Zainteresowany wyraził zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/88/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”.  <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-80/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Dariusz Łyczko poprosił o dostarczenie szczegółowego rozliczenia 

środków finansowych z realizacji programów społecznych omawianych na 

dzisiejszej sesji w punktach od 20 do 23 porządku obrad; 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/89/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425560910.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843188.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167383
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561026.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843238.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167462
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561085.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843290.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167536
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561172.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-81/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/90/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-82/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/91/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku programu „Giszowieckie Centrum 

Aktywności Lokalnej”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-83/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/92/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku programu Aktywności Lokalnej na 

Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-84/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/93/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843353.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167600
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561224.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843407.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167709
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561269.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843458.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167784
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561320.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843510.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167860
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561377.pdf
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Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014r roku Programu Integracji Społecznej  

i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-85/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/94/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-87/15. 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/95/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2014r.  <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-88/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/96/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego - Bocheńskiego w 

Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-91/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Edyta 

Godula  przedstawiła projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843563.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426167927
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561430.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843627.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426168500
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561478.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843678.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426232385
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561533.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843733.asx
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Radny Jacek Piwowarczuk zapytał czy plan naruszy istniejące na omawianym 

terenie  ogródki działkowe.  

Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Edyta 

Godula potwierdziła, że plan nie naruszy terenu ogródków. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu i 7 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/97/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janiny Klatt”. 

<zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-92/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skwer zlokalizowany jest w Katowicach, przy ulicy Gen. Józefa Hallera w 

dzielnicy Burowiec. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/98/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radna Magdalena Wieczorek w imieniu nieobecnej w tej części sesji Rady, 

Dyrektor VIII L.O. w Katowicach, Pani Anny Dziedzic, odczytała i przekazała 

na ręce Pani Przewodniczącej Rady podziękowania „za ten ważny akt 

upamiętnienia i uhonorowania szlachetnej postawy związanej z liceum 

wspaniałej nauczycielki, działaczki konspiracyjnej i ofiary hitlerowskiej 

okupacji”.  

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Strategii Miasta Katowice 

wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2011-2015”. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-93/15. 

Brak opinii Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-

Trzęsimiech  przedstawiła projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426232446
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843789.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426232560
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561676.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843845.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/99/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 

2014 rok. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-94/15. 

Brak opinii Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu Komisji.   

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-

Trzęsimiech  przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr VI/100/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

pana H  S do usunięcia naruszenia prawa. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-95/15. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula przedstawił projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/101/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-96/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak przedstawił projekt 

uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426232635
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561724.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843897.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426232730
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561784.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426843958.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426233600
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561856.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844012.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/102/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki  

w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-97/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Edyta 

Godula  przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 6 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/103/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-98/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Edyta 

Godula  przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/104/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-99/15 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o dofinansowanie dla obiektu „Spodek”  

w związku z organizacją dużych imprez o charakterze międzynarodowym na 

kwotę 354 tys. zł. Jakie to będą imprezy i jaki sprzęt.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426233700
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561911.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844072.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426233775
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425561996.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844118.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426233920
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562051.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844180.asx
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof  Mikuła wyjaśnił, że w 

bieżącym roku w „Spodku” będzie się odbywać dużo imprez, m.in. Intel 

Extreme Masters, WTA, stąd na zakup sprzętu konieczne są niezbędne środki. 

Wiceprezydent zaproponował udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że  pisemne udzielenie informacji nie 

pozwala Radnemu na głosowanie nad projektem uchwały i zajęcie stanowiska, 

więc oczekuje odpowiedzi „tu i teraz”. Radny zauważył, że w przypadku 

turnieju WTA, miasto przeznacza na ten cel 1, 5 mln zł za „nazwę”, obiekt czyli 

„Spodek”, więc „ponosimy już wystarczające koszty”. Radny zapytał więc skąd 

dodatkowe koszty.  

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek przypomniał, 

że na skutek nie wyłonienia nowego operatora, to MOSiR jest nadal zarządcą  

i administratorem „Spodka”, podobnie jak będzie nim dla Centrum 

Kongresowego. Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Zydorowicza, Pan 

Naczelnik stwierdził, że będą to rzeczy niezbędne do realizacji imprez 

planowanych w bieżącym roku.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że nadal nie wie jakie to będą imprezy 

i jaki sprzęt. Radny musi wiedzieć nad czym głosuje i chce otrzymać ustną 

odpowiedź przed głosowaniem. „Wydatek nie ma więc żadnego uzasadnienia, 

przynajmniej formalnego”.  

 

Radna Bożena Rojewska  zapytała o objęcie akcji przez Spółkę GKS GieKSa 

Katowice  S.A. Jaka część z wydanych pieniędzy z kwoty 21 mln 400 zł ( od 

roku 2010) została przeznaczona na bieżącą obsługę klubu, a jaka część została 

przeznaczona na inwestycje.  Radna zaznaczyła, że nie jest przeciwna udzielaniu 

wsparcia przez miasto Katowice jakimkolwiek inicjatywom społecznym, czy też 

sportowym. Jednak  odpowiedź, którą otrzymała po ostatnim posiedzeniu 

Komisji Budżetu Miasta jest „nonszalancka i nieprofesjonalna”. Stwierdziła, że 

nie będzie głosowała nad projektem uchwały.  

Radna poprosiła o konkretną informację na ten temat. 

 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała o zwiększenie środków na katowicki 

inteligentny system monitoringu i analizy o 2 mln 212 tys.270zł. Corocznie na 

ten cel przeznaczamy znaczne środki. Wydawało się, że jesteśmy na etapie 

wyboru firmy, która ten system zainstaluje. Radna poprosiła o wyjaśnienie 

wydatku.  

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz wyjaśniła, że 

katowicki inteligentny system monitoringu i analizy nie ma zwiększonej 

wartości kosztorysowej. Zadanie to miało zostać zrealizowane do 2015r.  

W 2014r. przewidywano, że wykonane zostanie ponad 6 mln zł.,  

w rzeczywistości wykonano nieco ponad 68 tys. zł. i to spowodowało, że część 

środków w kwocie 2 mln zł zostało przesuniętych na 2015r., a  4,5 mln zł na 

2016r.  
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Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że można zastanowić się czy warto 

planować inwestycję, na którą środki są przesuwane z roku na rok, podczas gdy 

można by za to zrealizować inne przedsięwzięcie.   

 

Radna Bożena Rojewska zauważyła, że przedstawiona w dniu dzisiejszym 

autopoprawka nie była omawiana na Komisji Budżetu. Co do wspomnianych 

wcześniej przez Panią Naczelnik Kwapisz dochodów  

w kwocie 50 mln zł., to są to dochody pochodzące ze środków unijnych, czyli 

celowe i nie mogą być przeznaczone na żadne inne cele.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula wyjaśnił, że być może 

rzeczywiście odpowiedź  udzielona  Pani Radnej w sprawie Spółkę GKS 

GieKSa  Katowice  S.A. nie była wystarczająca,  jednak jest to taka spółka, 

która jest pod stałym nadzorem opinii publicznej i mamy pełne dane w zakresie 

jej finansowania. Wiceprezydent  zobowiązał się udzielić wyczerpującej 

informacji, jeżeli Pani Radna się o nią zwróci.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że zadała już konkretne pytanie na 

Komisji Budżetu i nie będzie zadawać  go ponownie.  

 

Radna Małgorzata Smoleń podobnie, jak Pani Radna Rojewska, poprosiła  

o bardziej  konkretną  odpowiedź w sprawie i przygotowanie informacji nt. 

planu działań strategicznych dla Klubu GKS GieKSa Katowice  S.A.  

Radny Krzysztof  Pieczyński  stwierdził, że podziwia troskę Pani Radnej  

i zarazem zapytał czy podobnie rozliczane są spółki Skarbu Państwa, jak 

KGHM,  Lubelski Węgiel, ENEA i LOTOS. 

Radna Małgorzata Smoleń stwierdziła, że to nie jest Jej zakres działalności. 

Dodała, że jest „za” dofinansowaniem sportu, jednak skoro wydaje się na to 

środki, to powinno być to racjonalnie i konsekwentnie  rozliczane, konkretnie na 

co wydawane są środki i jaki jest tego efekt.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 12 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 13 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/105/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-100/15 wraz 

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426233995
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562109.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844234.asx
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 5 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VI/106/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu miasta Katowice na rok 2015 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-101/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/107/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-102/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/108/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 

podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-103/15. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa 

przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426234059
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562196.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844288.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426234283
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562337.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844337.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426235554
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562439.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844388.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/109/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. <zapis 

AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-106/15. 

Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/110/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40b/ Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie apelu do Prezydenta RP 

Pana Bronisława Komorowskiego o nie podpisywanie ustawy Sejmu RP  

o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej. <zapis AV> 

 

Radny Michał Luty w imieniu wnioskodawców przedstawił założenia apelu. 

Stwierdził, że ustawa sejmowa podjęta w ostatnim czasie należy do serii ustaw 

ideologicznych, które w naszym społeczeństwie spotykają się z wielkimi 

wątpliwościami. Wątpliwości to nie tylko te, które towarzyszą sporom - rząd 

kontra opozycja, ale „idą także po linii w poprzek koalicji”. „Ustawa ta została 

podjęta głosami Platformy Obywatelskiej, SLD i Ruchu Palikota, natomiast 

przeciw był PSL oraz Prawo i Sprawiedliwość. Nazwanie w ustawie  

„o przemocy wobec kobiet” jest w dużym stopniu hipokryzją. Gdyby tylko do 

tego się to ograniczało, to należałoby temu przyklasnąć i podpisać się 

obydwoma rękami. Natomiast szereg innych treści budzi liczne wątpliwości  

i dlatego Klub „PiS” złożył projekt oświadczenia”. Radny dodał, że oczekują 

poparcia od wszystkich radnych. Jedynym sposobem zablokowania ustawy jest 

weto Pana Prezydenta RP.  

 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że Rada Miasta powinna odrzucić projekt 

oświadczenia, gdyż dotyczy ono nieistniejącej konwencji. Nie ma takiej 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426237624
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562495.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844486.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844486.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426237695
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562556.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844554.asx
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konwencji Rady Europy, o tytule, który został przywołany w projekcie 

oświadczenia. Aby nie narażać autorytetu Rady Miasta, Radny wniósł  

o odrzucenie projektu oświadczenia.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt oświadczenia  pod głosowanie.   

Oświadczenie zostało podjęte większością głosów, przy 17 głosach „za”, 7 

głosach sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

(Oświadczenie)  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M B 

na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w 

Katowicach. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-89/15. 

Komisja Rewizyjna przygotowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko poinformował, że 

Komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr VI/111/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J M na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

i pracowników Urzędu Miasta Katowice. <zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-90/15. 

Komisja Rewizyjna przygotowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko poinformował, że 

Komisja stwierdziła, że Rada Miasta jest organem niewłaściwym do jej 

rozpatrzenia.  

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”.  

/Uchwała nr VI/112/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych 

1/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie: 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426165933
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562604.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844620.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426237883
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562671.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844673.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1426238224
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/5/1425562718.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844724.asx
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1.1. postoju taksówek przy ulicy Młyńskiej. 

1.2. wykonania przebudowy ulicy Wróblewskiego w Katowicach. 

2/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

2.1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 

adaptację pokoju mieszkalnego na gabinet pomocy przedmedycznej w budynku 

VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Katowicach, przy ul. 3-go Maja 42. 

2.2. zabezpieczenia środków finansowych na pilną realizację zaleceń Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla VIII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Katowicach , przy ul. 3-go Maja 42. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie prognozy ilości uczniów w 

Gimnazjum nr 16 w przypadku likwidacji Gimnazjum nr 15 w Giszowcu. 

4/ Radnego Adama Skowrona w sprawie: 

4.1. wniosek w sprawie martwego drzewa przy parkingu przy ul. Granicznej. 

4.2. wniosek w sprawie dziury w chodniku przy moście kolejowym u zbiegu 

ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Wojewódzkiej. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie przygotowywania boisk 

piłkarskich MOSIR do stanu używalności w sezonie zimowym. 

6/ Radnego Marka Nowary w sprawie upamiętnienia Jana „Kyksa” Skrzeka w 

przestrzeni Katowic. 

7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. wniosek w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego na rzecz mieszkanki 

miasta Katowice. 

7.2. zmiany zapisów Uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów 

mieszkaniowych gminy Katowice. 

7.3. wsparcia finansowego Klubu Sportowego „Rozwój” oraz przejęcia 

obiektów klubu. 

7.4. przywrócenia kursów autobusu linii 12 ulicami Dziewięciu z Wujka i 

Załęska. 

8/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

na ul. Goetla 3 w rejonie przystanku. 

9/ Radnej Krystyny Panek w sprawie konieczności wykonania remontów w 

budynku Miejskiego Przedszkola nr 49 przy ulicy Puławskiej 9 w Katowicach. 

10/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie 

świątecznego oświetlenia w dzielnicy Murcki. 

11/ Radnego Adama Skowrona w sprawie: 

11.1. wniosek w sprawie nielegalnej sprzedaży alkoholu przy ul. Kościuszki 19 

w Katowicach. 

11.2. wniosek w sprawie nielegalnej sprzedaży alkoholu przy ul. Andrzeja 1a. 

12/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 
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12.1. przyspieszenia budowy hali sportowej przy Zespole Szkół technicznych i 

Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach. 

12.2. ewentualnego ponownego uruchomienia Gimnazjum nr 15 w Katowicach. 

12.3. dalszego funkcjonowania Spółdzielni Pracy surowców Wtórnych 

Zbiornica 3 działającej przy ul. Załęskiej 50. 

12.4. odtworzenia nawierzchni drogi oraz chodników na ul. Zgody w 

Katowicach. 

12.5. rozważenia możliwości przesyłania korespondencji urzędowej 

bezpośrednio do siedzib Rad Jednostek pomocniczych. 

13/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

obszarze ulicy Łętowskiego w Katowicach. 

14/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania dodatkowego 

oświetlenia kompleksu garaży zlokalizowanego pomiędzy ul. Samsonowicza i 

Mruczka. 

15/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

15.1. działań mających na celu poprawę czystości powietrza w mieście. 

15.2. terminu decyzji dotyczącej powołania operatora „Spodka” i 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

16/ Radnego Adama Skowrona wniosek w sprawie budynku dawnego baru 

Galop. 

17/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie remontu wiaduktu przy ul. Św. 

Jana w Katowicach. 

18/ Radnej Krystyny Panek w sprawie pilnego rozpoczęcia przeprowadzenia 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II 

w Katowicach – Bogucicach. 

19/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie: 

19.1. naprawy oświetlenia na terenie dzielnicy Murcki. 

19.2. pomalowania farbami emulsyjnymi pomieszczenia będącego własnością 

gminy Katowice, zlokalizowanego przy ul. Mruczka 5. 

20/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

20.1. renowacji ul. Skalnej. 

20.2. budowy ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. Uniwersyteckiej na 

zielonym skwerze przy Rondzie Pietera. 

20.3. dostępności parkingu pod małą hala „Spodka”. 

20.4. stworzenia w MOSiRze elektronicznej rezerwacji obiektów sportowych. 

20.5. systemowego podejścia do remontów kamienic, ich elewacji w ścisłym 

centrum miasta. 

20.6. budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Ceglanej. 

20.7. budowy drogi wzdłuż budynku „Superjednostki” przy Al. Korfantego. 

20.8. ilości miejsc w katowickich noclegowniach oraz osób z nich 

korzystających. 

20.9. tragicznego stanu ul. Gen. Bema oraz budowy chodnika. 

21/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 
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21.1. działalności stowarzyszeń oświatowych w Katowicach. 

21.2. komunikacji autobusowej w dzielnicy Burowiec. 

22/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

22.1. rewitalizacji pomnika „rodzina” który znajduje się na terenie Placu 

Grunwaldzkiego na Koszutce. 

22.2. postawienia wiaty przystankowej przy przystanku „Dąb – Krzyżowa” przy 

ul. Agnieszki w Katowicach. 

22.3. naprawy nawierzchni parkingu przy targowisku zlokalizowanego przy ul. 

Agnieszki. 

22.4. naprawy nawierzchni drogi łączącej ul. Bohaterów Monte Cassino z Ulicą 

Marcinkowskiego na Zadolu. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

1.1. Zmiany ruchu na ul. Kościuszki, 

1.2. Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

2/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie pilnego remontu podłogi w holu 

głównym – wejściowym wraz z malowaniem holu w budynku Miejskiego 

Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka w Katowicach. 

3/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie: 

3.1. utrzymania czystości obiektów w parkach, skwerach i placach 

podlegających Zieleni Miejskiej,  

3.2. Biura Obsługi Mieszkańców. 

4/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

4.1. budowy hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12, 

4.2. utwardzenia terenu boiska na Osiedlu Zgrzebnioka,  

4.3. oświetlenia terenu rekreacyjnego na Osiedlu Zgrzebnioka, 

4.4. wykupu drogi przy ul. Albatrosów, 

4.5. budowy parkingu na Os. Paderewskiego. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

5.1. utwardzenia oraz doprowadzenia do stanu używalności ulicy Zbożowej na 

odcinku od numeru 20 do 20h, 

5.2. wytyczenia i wykonania ścieżki dla pieszych, łączącej ulicę Wilczewskiego 

z ulicą Armii Krajowej, w rejonie cmentarza w Piotrowicach, 

5.3. wykonania przez KZGM zamykanego pomieszczenia na kontenery 

śmieciowe przy ulicy Bronisławy, 

5.4. udostępnienia przez miasto miejsca na legalne graffiti dla studentów ASP, 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przywrócenia linii autobusowych 

12,37 i 46 na ul. Dziewięciu z Wujka i Załęska w Katowicach. 

7/ Radnego Marka Nowary w sprawie miejsc postojowych w rejonie ulicy 

Agnieszki. 

8/ Radnego Marka Nowary i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

8.1.  wsparcia działań katowickiej Rady Seniorów. 



 

 30 

8.2. poparcia przez Prezydenta Katowic kandydatury Bronisława 

Komorowskiego na urząd Prezydenta RP,  

8.3. poprawy bezpieczeństwa w centrum miasta w weekendy w godzinach 

wieczorno-nocnych, 

8.4. utrzymania czystości w tunelu pomiędzy ulicą Wojewódzką, a Mariacką. 

9/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

9.1. opuszczonej nieruchomości przy ul. Siewna 28a w Katowicach, 

9.2. zainstalowania podwyższonych przejść dla pieszych na ul. 11 Listopada. 

10/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie wybiegu dla psów na terenie 

Śródmieścia. 

11/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

11.1. stanu prawnego realizacji inwestycji dyskontu w dzielnicy Murcki, 

11.2. poprawy stanu nawierzchni przy ul. Zbożowej 20 do 20h w dzielnicy 

Piotrowice. 

12/ Radnego Bartosza Wydry w sprawie: 

12.1. wykonania parkingu w rejonie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

„Szopienice-Borki”, 

12.2. rozważenia możliwości przejęcia przez miasto Ogrodu Dworcowego w 

dzielnicy Szopienice, 

12.3. wykonania minitoringu na Placu Powstańców Śląskich w Szopienicach, 

12.4. planów miasta co do budynku przy ul. Korczaka 24, 

12.5. udzielenia informacji w sprawie planów miasta dotyczących galerii 

obrazów Hilarego Krzysztofiaka, 

12.6. budowy drogi do obiektów dawnej walcowni cynku, 

12.7. planów miasta co do budynku przy ul. Brynicy 3. 

13/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

13.1.remontu instalacji, kominów i klatki schodowej w budynku przy ul. 

Gliwickiej 83 w Katowicach, 

13.2. remontu targowiska przy ul. Bolesława Chrobrego.  

14/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie objęcia szczególną troską i opieką 

zabytkowego budynku dawnego posterunku bocznicowego „Idaweiche” 

znajdującego się na terenie Ligoty. 

 

Punkt 43 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

Przewodnicząca Rady przedstawiła kilka komunikatów: 

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawomocnymi 

wyrokami z dnia 13 lutego 2014 r. i 21 października 2014 r. orzekł 

nieważność części przepisów uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 26 

czerwca 2013 r. nr XXXVIII/880/13 w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844791.asx
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prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji. Orzeczenia dostępne 

w Biurze Rady Miasta Katowice. 

2. W dniu 10 marca od godz. 13.00 dla P.P. Radnych odbędzie się spotkanie 

seminaryjne nt .szeroko rozumianego zagadnienia rewitalizacji i rozwoju 

miasta”. 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przekazała do Biura Rady 

Miasta Katowice  dwie uchwały: Nr 4200/IV/70/2015 z dnia 11 lutego 

2015r. IV składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w 

kwocie 180.848.165 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 

rok Miasta Katowice,  Nr 4200/IV/71/2015 z dnia 11 lutego 2015r. IV 

składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 

sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta 

Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.  Obie 

opinie RIO są pozytywne.  

 

Punkt 44 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

VI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 14.20. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/3/20/1426844844.asx

