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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z VIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 29 kwietnia 2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:10 

Numery podjętych uchwał: VIII/135/15 – VIII/165/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna, Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter.  

 

                              

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 VII 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 nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 

26 w Katowicach imienia Mariana Mroza ( DS-192/15).  

11. Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice w Piątą Rocznicę Katastrofy 

Smoleńskiej (DS-191/15).  

12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2014r. (DS-130/15). 

13. 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-

146/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DS-132/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumień dotyczących udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię 

Rodzinną w Katowicach, zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi 

powiatami (DS-133/15).  

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

2014 roku „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2014 rok” (DS-140/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-141/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za 2014 rok (DS-

142/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2014 rok (DS-

143/15).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

programu: „Nas Troje i więcej” za 2014 rok (DS-144/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-

147/15). Skreślony. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w 

sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach (DS-178/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-

2016- Katowice bez barier” (DS-179/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 

Katowice programu „Nas Troje i więcej” (DS-180/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 16.03.2015r. 

właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. 

Roździeńskiego 100 w Katowicach dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty 

podatku od nieruchomości w następnych latach podatkowych (DS-185/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (DS-186/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta 

Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz 

zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-187/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok 

szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach  oświatowo-wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(DS-188/15).  

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

miasta Katowice na 2015 rok (DS-189/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-190/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

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

etapie postępowania 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-193/15). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pana L S za lokal mieszkalny położony przy ul. Tysiąclecia 

w Katowicach (DS-194/15).  
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33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach przysługującej od pani W K, pana A K, pana Ł K, pana W K oraz 

pani M K z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Kozielskiej  (DS-195/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach przysługującej od B G oraz pana G L z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej (DS-196/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice nazwy „Józefa Mackiewicza” (DS-197/15).  

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

2014r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2012-2016- Katowice bez barier” (DS-198/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2014 rok (DS-199/15).  

37a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana H S (DS-200/15). 

37b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę  Wojewody 

Śląskiego(DS-201/15). 

37c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Miasta Katowice wobec konsorcjum firm: NBC 

Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 

Infostrategia- Andrzej Szczerba i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w 

Krakowie z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie 

umowy nr 31/G/2011 z dnia 20 lipca 2011r. (DS-202/15).  

38. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana K O na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice (DS-181/15).   

- Pani J M na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach (DS-182/15).  

- Pana N W na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-183/15).  

- Stowarzyszenia „Bogucice-kierunek  przyszłość” na działania Prezydenta 

Miasta Katowice (DS-184/15). 

39. Interpelacje radnych. 

40. Komunikaty i wolne wnioski. 

41. Zamknięcie sesji.                                                           

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter  otworzył  obrady VIII sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitał Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431939292.asx
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Podobnie Wiceprezydentów Miasta Katowice. 

Wiceprzewodniczący Rady powitał także pracowników Urzędu Miasta 

Katowice, jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów, 

przedstawicieli biur poselskich i senatorskich.  

Prowadzący obrady powitał również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Szczególnie serdecznie Wiceprzewodniczący Rady powitał  także Pana  

inspektora Pawła Szeląga Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. 

Ponadto powitał zaproszoną na sesję Państwową Powiatową Inspektor Sanitarną 

w Katowicach Panią Jolantę Kolanko oraz Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr  

26 Panią Danutę  Pękalę.  

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  VIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Adam 

Skowron i  Damian Stępień. 

Zaproponowani Radni  wyrazili zgodę na bycie sekretarzami sesji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter 

poddał pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Radnego Adama Skowrona  i Pana Radnego 

Damiana Stępnia zostali wybrani jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji,  

również Panią Radną Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 18 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Arkadiusz Godlewski złożył wniosek o uczczenie minutą ciszy pamięci 

wybitnego Polaka  ś.p. Władysława Bartoszewskiego.  

Rada Miasta Katowice uczciła pamięć Zmarłego minutą ciszy. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że protokół  z VII  sesji Rady Miasta 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431939904.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430723772.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431939598.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430723894.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431939702.asx
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Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronach BIP, 

w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt protokołu z VII sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 1 kwietnia 2015r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

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

zawnioskował  o zmiany  w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 37a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

pana H S (DS-200/15). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

2/  dopisaniu punktu 37b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

odpowiedzi na skargę  Wojewody Śląskiego (DS-201/15). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

3/ dopisaniu punktu 37c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie części wierzytelności Miasta Katowice wobec konsorcjum 

firm: NBC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach, Infostrategia- Andrzej Szczerba i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Krakowie z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe 

wykonanie umowy nr 31/G/2011 z dnia 20 lipca 2011r. (DS-202/15).  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania)  

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 31 marca do 23 kwietnia  2015r. 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430723974.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940084.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724049.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724115.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724178.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940156.asx
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Pan Łukasz  Kałębasiak  Rzecznik Prasowy Instytucji Kultury „Katowice- 

Miasto Ogrodów” poinformował,  że w dniu 23 kwietnia br. Instytucja Kultury 

„Katowice Miasto Ogrodów” dowiedziała się, iż płyta „Kilar/Moś/Aukso”, 

wydana przez w/w instytucję została nagrodzona najbardziej prestiżową nagrodą 

polskiego przemysłu fonograficznego, tzn. nagrodą Fryderyka, jako album roku, 

muzyka symfoniczna i koncertująca. To najważniejsza z sześciu kategorii dla 

płyt z muzyką poważną. Płyta zdobyła także dwie nominacje z sześciu jako 

najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej spośród 160 nadesłanych albumów. 

Płyta zawiera muzykę symfoniczną ś.p. Wojciecha Kilara. Jest to swoisty hołd 

dla kompozytora.  

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter złożył gratulacje.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 
Radny Tomasz Maśnica zapytał o dwie sprawy: 

1/ o termin rozpoczęcia rozbudowy sali  widowiskowej w Miejskim Domu 

Kultury w Ligocie,  

2/ o zakończenie remontu  skateparku  w  Zadolu. Rozpoczął się już sezon,  

a tymczasem wciąż nie  można z niego korzystać. 

Ponadto Radny zapytał o sprawę wybudowanego już placu zabaw na Zadolu. 

Rodzice wyrażają troskę o bezpieczeństwo swoich dzieci na tzw. „suchej rzece”. 

Czy jest tam dobrze przemyślana infrastruktura.  

Wiceprezydent  Krzysztof Mikuła zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie na pytanie nr 1 i 2 . Co do sprawy placu zabaw, to Wiceprezydent 

wyjaśnił, że obiekt został odebrany przez właściwe służby, także pod względem 

bezpieczeństwa.  

 

Radny Tomasz Szpyrka poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat 

sklepów z dopalaczami. W jaki sposób policja i straż miejska kontroluje ten 

proceder. Jakie działania podejmuje miasto w tej sprawie. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła stwierdził, że sprawa jest monitorowana 

przez miasto na bieżąco. Dodał, że próba rozwiązania problemu dopalaczy na 

poziomie ustawowym okazała się  porażką. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy prawdą jest, że miasto zamierza 

działki zlokalizowane w Dolinie Trzech Stawów, obok Pomnika Trudu 

Górniczego, przeznaczyć pod budowę biurowca.  „Rodzi się wielki protest 

społeczny”… „Powinniśmy powołać  komitet ochrony Doliny Trzech Stawów, 

bo inaczej przestanie ona pełnić funkcje rekreacyjne”.  

Wiceprezydent  Krzysztof Mikuła zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940517.asx
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Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o sprawę zatrzymania przez policję 

rowerzysty przejeżdżającego przez katowicki rynek, w celu ukarania go 

mandatem za poruszanie się po placu budowy, podczas gdy  w tym samym 

czasie na ten sam rynek wjeżdżały samochody (food trucki)  i nie zostały  

ukarane mandatem. Ponadto korzystały jeszcze z prądu miejskiego. Ponadto 

Radny stwierdził, że jedną z najbardziej komentowanych wypowiedzi podczas 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego była wypowiedź Pani Skarbnik nt. 

stadionu GKS GieKSa Katowice S.A. z liczbą miejsc około 6 tys. zł. Radny 

zapytał czy jest to oficjalne stanowisko miasta, czy też jest to indywidualny 

pogląd Pani Skarbnik. 

Wiceprezydent  Krzysztof Mikuła zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie w sprawie rynku i korzystania z prądu.  Dodatkowo  wyjaśnił, że miasto 

przygotowuje się do budowy stadionu na 12 tys. miejsc.  Jeżeli okaże się on zbyt 

mały, to zostanie on poszerzony o kolejne 6 tys. miejsc. Trwają rozmowy na 

temat finansowania tej inwestycji, rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, tzn. 

w jakiej formule budować oraz nad planem funkcjonalno-użytkowym.  Prace 

zmierzają ku temu, aby można było przystąpić do projektowania stadionu w 

roku 2016, a jego budowy w roku 2017-2018. Co do wypowiedzi Pani Skarbnik, 

to Pan Wiceprezydent stwierdził, że należy zasięgnąć informacji „u źródła”.  

 

Radny Maciej Biskupski poprosił o pisemną informację na temat sklepu  

z dopalaczami, który powstał przy ul. Słowackiego („Konopna farmacja”), 

Poprosił o zainteresowanie i zwrócenie szczególnej uwagi na ten sklep, gdyż jest 

to podobno pierwszy sklep sprzedający marihuanę na terenie Katowic. Radny 

zwrócił się z wnioskiem o podjęcie działań w tym zakresie.  

 

Radna Krystyna Panek zapytała kiedy zostanie uporządkowany plac na 

Koszutce, po zorganizowanym w tym miejscu cyrku. Jest tam mnóstwo 

nieczystości, które wymagają uporządkowania.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła zobowiązał się interweniować w tej sprawie. 

 

Radny Marek Nowara zwrócił uwagę na brak odpowiedzi na interpelację, 

którą złożył wraz z radnym Aleksandrem Uszokiem  w dniu 4 marca br. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła zobowiązał się sprawdzić i wyjaśnić sprawę. 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy miasto będzie „wchodzić na teren 

„TRANSBUD – KATOWICE” podczas wykonywania zapisów planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach 

w części obejmującej obszar  w  rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i 

Kolejowej.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła wyjaśnił, że każda zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoim zakresem działki, których 
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właścicielem jest zarówno miasto, jak i osoby prywatne. Nic nie odbędzie się 

niezgodnie z prawem. 

 

Radny Krzysztof  Pieczyński  zwrócił uwagę na  zdarzenia, które miały 

miejsce w podziemiach Dworca PKP w Katowicach w ostatnim czasie w 

godzinach nocnych. Nie jest tam bezpiecznie. W związku z tym Radny poprosił 

o zwiększenie patroli odpowiednich służb lub zatrudnienie służby ochrony  

w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła przyjął uwagę do realizacji.  

 

Radny  Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „zanosi się awans do I Ligi 

„Rozwoju Katowice”. Zapytał, czy miasto jest na to przygotowane. Czy Klub 

ten otrzyma takie samo wsparcie finansowe ze strony miasta, jak GKS GieKSa 

Katowice S.A. Jest to bowiem  ten sam szczebel rozgrywek. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła  wyjaśnił, że jest to pytanie o to jakiego 

sportu zawodowego chcemy. Jeżeli „Rozwój Katowice” awansuje, to miasto 

będzie się tym tematem musiało zająć.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „awans wywalczony drogą 

sportową należy nagradzać. Powinniśmy być obiektywni i sprawiedliwi. Jeżeli 

jedni dostają, to dlaczego drudzy mają być pomijani”.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał czy można zaimpregnować płyty na rynku, 

gdyż widoczne są już na nich plamy. 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła poinformował, że zostanie to przekazane 

odpowiednim służbom.  

  

Radny Arkadiusz Godlewski w temacie „Rozwoju Katowice” zapytał czy 

wpłynął już do Urzędu Miasta wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego na 

temat zamiany, bądź przekazania części nieruchomości Holdingu, które są 

zbędne dla jego działalności, obejmujących również teren, na którym bazę ma 

„Rozwój Katowice. Czy miasto chce być pośrednikiem pomiędzy Holdingiem  

i  Klubem  w tej sprawie.  

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła wyjaśnił, że taki wniosek wpłynął i jest 

obecnie przedmiotem wnikliwej analizy ze strony miasta.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że nie jest to miejsce 

dyskusji na ten temat i zaproponował aby polemikę przenieść pod obrady 

Komisji Kultury, Promocji i Sportu.  

 

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „należy dać Rozwojowi 2 mln zł, bo 

trzeba im pomóc”. Klub wspiera młodzież. 
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Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że Pani Skarbnik na Forum 

Gospodarczym nie wypowiadała się prywatnie, gdyż występowała jako 

urzędnik, w imieniu miasta.  

 

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

AV> 

 

W zastępstwie informację z pracy MRMK przedstawiła Wiceprzewodnicząca 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pani Katarzyna  Wyłupek. 

Poinformowała, że 13 kwietnia br. odbyła się sesja MRMK, w trakcie której 

wybrano nowego sekretarza  Rady w związku z wygaśnięciem mandatu 

poprzedniego sekretarza. W dniu 20 marca br. odbyło się sprzątanie Lasów 

Panewnickich, na którym zgromadzono około 1 tony śmieci. Akcja odbywała 

się w ramach „Festiwalu 4 pory roku”. Na dzieci biorące udział w tym 

przedsięwzięciu czekały  nagrody i poczęstunek. MRMK objęła także  swym 

patronatem „Festiwal Kolorów”, który odbędzie się 20 czerwca br. 

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 2 kwietnia 2015r. do 28 kwietnia 2015r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczyli 

w następujących wydarzeniach: 

9 kwietnia 2015r. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter uczestniczył w I 

sesji RJP  nr 7 Załęże; 

13 kwietnia 2015r. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter uczestniczył w I 

sesji RJP nr 12 Koszutka; 

14 kwietnia 2015r. Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna uczestniczyła w I 

sesji RJP nr 17 Giszowiec; 

15 kwietnia 2015r. Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna uczestniczyła w I 

sesji RJP nr 14 Dąbrówka Mała; 

16 kwietnia 2015r. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter uczestniczył w 

uroczystości 15–lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Katowicach- Giszowcu; 

17 kwietnia 2015r. Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna uczestniczyła w 

prapremierze spektaklu opartego na powieści Małgorzaty Szejnert „Czarny 

Ogród” w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach; 

W dniach 20-22 kwietnia 2015r. Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna 

uczestniczyła w obradach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 

Katowicach; 

27 kwietnia 2015r. odbyło się szkolenie dla P.P. Radnych dotyczące procedury 

uchwalania budżetu i absolutorium. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940785.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940785.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940868.asx
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Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu 

Przedszkolu Nr 26 w Katowicach imienia Mariana Mroza. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-192/15. 

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

po posiedzeniu Komisji.  

Wiceprezydent Miasta Katowice Marzena Szuba przedstawiła projekt 

uchwały. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna przejęła 

prowadzenie obrad. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr VIII/135/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice  

w Piątą Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt oświadczenia jako druk sesyjny nr DS-191/15. 

Oświadczenie stanowi inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych „Prawa  

i Sprawiedliwości”. 

Pan Piotr Pietrasz- Przewodniczący Klubu „PiS” stwierdził, że nie trzeba 

przedstawiać znaczenia katastrofy smoleńskiej i wydarzeń sprzed 5 lat. Odczytał 

treść oświadczenia w wersji poprawionej, uwzględniającej postulaty Klubu 

„Forum Samorządowe i Marcin Krupa” i Klubu „Platformy Obywatelskiej”.   

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna poprosiła o przygotowanie ostatecznej 

wersji oświadczenia przez Biuro Rady Miasta  i rozdanie go Radnym.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że pierwotnie projekt oświadczenia miał inną 

treść. W ramach nanoszenia poprawek wykreślone zostały dwa zdania: „Rada 

Miasta Katowice, łącząc się w bólu z rodzinami ofiar katastrofy, oczekuje 

wyjaśnienia jej przyczyn według uznanych standardów międzynarodowych. 

Tylko powszechne przeświadczenie o uczciwym zbadaniu jej przyczyn pozwoli 

przywrócić Polakom poczucie godności i z czasem odbudować wzajemne 

zaufanie, tak niezbędne w dalszym trwaniu narodu”. Radny nie rozumie „co tu 

jest jątrzącego w tych dwóch zdaniach i dlaczego to zostało wykreślone”.  W tej 

sytuacji, ponieważ „coraz więcej Polaków wątpi, że katastrofa wyjaśniana jest 

rzetelnie, widzimy jak są wyjaśniane inne katastrofy, to wykreślenie tych dwóch 

zdań jest dla mnie bulwersujące. Jeżeli będzie przedstawione w takim projekcie 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431940935.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901690
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724242.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941010.asx
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jak odczytał to Pan Piotr Pietrasz, to będę głosował przeciwko temu 

oświadczeniu”.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach o godz. 12.00 

O godz. 12.25 wznowiono obrady.  

 

c.d. punktu 11 <zapis AV> 

 

Przewodniczą Rady ponownie odczytała projekt oświadczenia wraz  

z autopoprawką. 

 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że odczytany tekst jest ponad podziałami 

politycznymi. Upamiętnia to niezwykle tragiczne wydarzenie w sposób 

odpowiedni. Zadeklarował poparcie przez Klub „PO” oświadczenia.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt oświadczenia  wraz z poprawkami.  

 

Oświadczenie w ostatecznym kształcie, po poprawkach, zostało podjęte 

większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

(Oświadczenie)  

 

Punkt 12 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2014r. 

<zapis AV> 

 

Druk sesyjny nr DS-130/15 był dostępny elektronicznie na stronach BIP oraz w 

Biurze Rady Miasta.  

Komisja  Infrastruktury i Środowiska Polityki Społecznej zaopiniowała 

informację pozytywnie.  

 

Pani Jolanta Kolanko  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach przedstawiła krótką prezentację tematu. 

 

Radny Borys Pronobis zapytał ile zamkniętych wybiegów dla psów znajduje 

się na terenie miasta Katowice i gdzie one się znajdują.  

Pani Jolanta Kolanko  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach wyjaśniła, że jest ich kilka, na pewno przy Placu Miast 

Partnerskich. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941083.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724321.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901602
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941137.asx
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Radny Borys Pronobis stwierdził, że takie zamknięte wybiegi dla psów 

powodują wzrost zabezpieczenia sanitarnego. Czy miasto Katowice przewiduje 

ich rozbudowę.  

Pani Jolanta Kolanko  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach potwierdziła, że są one potrzebne i jest to słuszna inicjatywa.  

 

Punkt 13 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> 

 

Państwo Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-146/15. 

W trakcie posiedzenia Komisja Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury  

i Środowiska zapoznały się z w/w informacją.  

 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła przedstawił informację. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

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

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-132/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/136/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumień 

dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 

Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, zawieranych pomiędzy 

miastem Katowice a innymi powiatami. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-133/15. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941201.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941286.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901778
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724385.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941347.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/137/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-140/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/138/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 10 Dąb. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-141/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 31 marca br. poinformował, że 

projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne.  

Projekt uchwały był także przedmiotem konsultacji społecznych na platformie 

konsultacji  i w jej wyniku nie zgłoszono żadnych uwag.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/139/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

2012-2014” za 2014 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-142/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901848
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724446.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941402.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901915
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724506.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941472.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430901996
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724570.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941826.asx
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Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/140/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 

Seniorzy” za 2014 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-143/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Rada Seniorów Miasta Katowice zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/141/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu: „Nas Troje i więcej” za 2014 rok. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-144/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/142/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy 

wraz ze sprzedażą gruntu. <zapis AV> 

 

Wiceprezydent Krzysztof Mikuła wniósł o zdjęcie punktu z porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Pana Wiceprezydenta 

o zdjęcie punktu 21 porządku obrad.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430902084
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724634.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941585.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430985193
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724756.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941640.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430985260
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724857.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431941708.asx


 16 

Wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady, 

przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-178/15. 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/143/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

na lata 2012-2016- Katowice bez barier”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-179/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/144/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na 

terenie miasta Katowice programu „Nas Troje  

i więcej”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-180/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/145/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430724941.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942234.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430985916
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725012.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942306.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430985983
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725064.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942378.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986043
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725357.pdf
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Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku  

z dnia 16.03.2015r. właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 

budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach dotyczącego obniżenia 

wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach 

podatkowych. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-185/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/146/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-186/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/147/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/42/07 

Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia 

inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-187/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/148/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

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

postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach  oświatowo-

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942443.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986116
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725482.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942504.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942504.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986178
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725566.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942572.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986267
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725655.pdf
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wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest 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-188/15. 

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

po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/149/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 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-189/15 wraz 

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.   

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr VIII/150/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 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-190/15 wraz 

z autopoprawką.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr VIII/151/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942661.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986348
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725730.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942730.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986431
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725808.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942819.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986499
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

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

pod uwagę na drugim etapie postępowania 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-193/15. 

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

po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/152/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana L  S za lokal mieszkalny 

położony przy ul. Tysiąclecia w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-194/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/153/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani W  K, pana A K, pana 

Ł K, pana W  K oraz pani M K z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430725996.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942877.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430986605
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430726844.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942932.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987012
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430726946.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431942993.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-195/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/154/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od B G oraz pana G L z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Warszawskiej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-196/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/155/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Józefa Mackiewicza”. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-197/15. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Ulica będąca przedmiotem obrad jest boczną od Al. Walentego Roździeńskiego 

w dzielnicy Burowiec.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VIII/156/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014r. „Miejskiego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier”. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-198/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987351
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727109.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943132.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987583
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727084.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943202.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943202.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987662
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727158.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943328.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943328.asx
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Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, 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 pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/157/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 37  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-199/15. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, 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 pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/158/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana H S. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-200/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/159/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na 

skargę  Wojewody Śląskiego. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-201/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987738
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727221.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943397.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430987811
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727306.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943462.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430988154
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727446.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943523.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr VIII/160/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 37c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Miasta Katowice wobec konsorcjum firm: 

NBC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach, Infostrategia- Andrzej Szczerba i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Krakowie z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe 

wykonanie umowy nr 31/G/2011 z dnia 20 lipca 2011r. (DS-202/15). <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-202/15. 

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Roman Rohaczyński przedstawił projekt 

uchwały. 

Radny Jacek  Piwowarczuk zapytał czy konsorcjum wykonało przewidzianą 

pracę. 

Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Roman Rohaczyński potwierdził, że tak. 

Odebrano ją w listopadzie 2013r.  

 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VIII/161/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 38 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K O na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-181/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Radny Witold Witkowicz zapytał czy skarżący jest związany z Urzędem 

Miasta umową najmu lub  dzierżawy i czy biegnie okres wypowiedzenia.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430988284
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727536.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943592.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943592.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430990278
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727684.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943659.asx
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Naczelnik Wydziału Budynków i dróg Pan Roman Buła wyjaśnił, że trwa 

okres wypowiedzenia umowy na wniosek najemcy. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VIII/162/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani J M na działania 

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-182/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr VIII/163/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana N  W 

na działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-183/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VIII/164/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

Stowarzyszenia „Bogucice-kierunek przyszłość” na działania Prezydenta 

Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-184/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430990467
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727668.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431943724.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430990710
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727764.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431944698.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430990925
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727896.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431944044.asx
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 18 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr VIII/165/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 39 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1.Radnego Marka Nowary w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach 

przy ul. Bytkowskiej. 

2.Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie utworzenia specjalnego funduszu 

na prace remontowe i modernizacyjne nieruchomości w których znajdują się 

wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta. 

3. Radnego Aleksandra Uszoka i radnej Patrycji Grolik w sprawie likwidacji 

przejścia dla pieszych na dworcu kolejowym w dzielnicy Podlesie. 

4. Radnego Marka Nowary w sprawie uszkodzonej jezdni na Placu Wolności. 

5. Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyspieszenia działań związanych 

z utworzeniem nowych oddziałów sportowych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. 

6.Radnej Patrycji Grolik i Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie 

zabezpieczenia gruntu w dzielnicy Zarzecze na potrzeby oświatowo – 

kulturowe. 

7. Radnej Patrycji Grolik w sprawie danych na temat ilości dzieci w wieku 0-6 

lat zamieszkujących teren Zarzecza. 

8. Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

8.1. finansowania GKS. 

8.2. funkcjonowania sklepu z marihuaną na terenie Katowic. 

8.3. opiniowania wniosków o utworzenie klas sportowych. 

8.4. pilnego podjęcia prac związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej i 

chodników po wykonaniu kanalizacji w ciągu ulicy Załęskiej 43-45. 

9. Radnego Jerzego Forajtera w sprawie bonifikaty przy sprzedaży domków 

na Starym Giszowcu. 

10.Radnej Magdaleny Wieczorek  w sprawie: 

10.1. planów związanych z miejscami parkingowymi w Dzielnicy Dąb. 

10.2. postawienia większej ilości ławek w Parku Kościuszki. 

10.3. budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże – Wiśniowa. 

10.4. modernizacji przystanku tramwajowego Załęże – Wiśniowa i Dwór. 

10.5. remontu nawierzchni ulicy Morelowej. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1430991285
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/4/1430727983.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431944088.asx
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10.6. realizacji II etapu inwestycji mającej na celu połączenie ulic Baildona z 

ulica Gliwicką. 

11. Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

11.1. zablokowania mostu łączącego ul. Kościuszki z ul. Asnyka. 

11.2. uzyskanej odpowiedzi dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ul. Goetla 3 

w rejonie przystanku. 

11.3. złego stanu nawierzchni ulicy Kanałowej. 

12. Radnego Marka Nowary w sprawie katowickiego Szlaku Moderny. 

13. Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. 

13.2. odtworzenia nawierzchni jezdni po wykonaniu kanalizacji w ciągu ulicy 

Stromej 2-8. 

14. Radnego Marka Nowary w sprawie rewitalizacji Skweru im. W. Fojkisa. 

15. Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie poprawy bezpieczeństwa w 

dzielnicy Ligota. 

16. Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

16.1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar w rejonie ul. Kościuszki i Kolejowa w Katowicach. 

16.2. przywrócenia trasy autobusu linii 12. 

17. Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

17.1. wprowadzenia dodatkowej linii autobusowej kursującej do przystanku 

Piotrowice Pętla. 

17.2. doraźnego naprawienia szkód w nawierzchni, na gruntowym odcinku, 

ulicy Wspólnej. 

18. Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

18.1. realizacji postulatów mieszkańców osiedla Murapol przy ul. Bażantów w 

Katowicach. 

18.2. dofinansowania stowarzyszenia. 

18.3. przyznania powierzchni biurowej dla Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. 

18.4. pomocy prawnej i przyspieszenia otrzymania zasiłku. 

18.5. budowy parkingu przed placówka ZOZ „EPIONE”. 

18.6. umieszczenia tablicy pamiątkowej przy NOSPR. 

18.7. wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Henryka Kowalówki w 

Katowicach. 

18.8. utworzenia świetlicy lub ośrodka socjoterapii edukacyjno-rehabilitacyjnej. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1.Radnego Andrzeja Zydorowicza i Radnego Arkadiusza Godlewskiego   
w sprawie: zmiany organizacji ruchu w śródmieściu Katowic, 

2. Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1. tajemniczości spółki GKS GieKSa Katowice S.A. 

2.2. turnieju tenisowego WTA Katowice 2015, 

2.3. kontroli niskiej emisji pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych, 
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2.4. planów budowy kolejnej galerii handlowej w rejonie ul. Kościuszki, 

2.5. zmiany organizacji ruchu na ul. Kościuszki, 

2.6. zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Pszczyńska – 

Górniczego Stanu, 

2.7. wydatków na okolicznościowe kartki świąteczne, 

2.8. utrzymania zieleni w okolicach rzeki Rawy, 

3. Radnego Jerzego Forajtera i Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie 

wymiany okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, 

4. Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

4.1. wymiany kanalizacji deszczowej na ul. Objazdowej, 

4.2. utwardzenia nawierzchni ul. Siewnej, 

4.3. rozbiórki budynku przy ul. Żyznej, 

5. Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

5.1. oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Piotrowickiej, znajdującego 

się na wysokości Liceum nr VII w Ligocie, 

5.2. naprawy chodnika przy ul. Wileńskiej, 

6. Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie wyposażenia ulicy 3 Maja w 

dodatkowe stojaki na rowery, 

7. Radnej Patrycji Grolik w sprawie usunięcia złamanego drzewa na ul. 

Zadole ( teren ogródków działkowych), które zagraża życiu i uniemożliwia 

wejście właścicielom na teren ogródka,  

8. Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie budowy parkingu na Os. 

Paderewskiego, 

9. Radnego Marka Nowary i Radnego Witolda Witkowicza  w sprawie 

stworzenia broszury zachęcającej mieszkańców miasta do zaangażowania 

społecznego, 

10. Radnego Marka Nowary w sprawie: 

10.1. fatalnego stanu jezdni na ul. Korfantego przy Pętli Słonecznej, 

10.2. ustawienia lustra drogowego na ulicy Mikusińskiego, 

11. Radnego Tomasza Maśnicy, Radnej Magdaleny Wieczorek, Radnego 

Witolda Witkowicza w sprawie nadania imienia „Ida” obiektowi sportowemu 

położonemu przy ulicy Kijowskiej w Ligocie-Panewnikach, 

12. Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie organizacji transportu na zajęcia 

dla uczniów Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie. 

 

Punkt 40 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

1.Do końca kwietnia br. P.P. Radni winni złożyć oświadczenia majątkowe wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2014r.  

2. W dniu 15 kwietnia br. na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Katowice 

wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP odnoszące się do apelu Rady 

Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015r. o niepodpisywanie ustawy o ratyfikacji 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431944161.asx
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Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  

i przemocy domowej.  

3. Kolejna sesja Rady Miasta Katowice zostanie zwołana w dniu 29 maja 2015r.  

 

Punkt 41 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

VIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 14.10. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                Krystyna Siejna  

 

                                                                 Wiceprzewodniczący  

                                                                Rady Miasta Katowice  

 

                                                                       Jerzy Forajter  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/5/18/1431944402.asx

