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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z IX sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 29 maja  2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 15:45 

Numery podjętych uchwał: IX/166/15 – IX/215/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna. 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał 

 

     Załącznik nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Klubu „Platformy Obywatelskiej RP” w sprawie 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe  

w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 

Kościuszki i Kolejowej. 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski 

2/ Tomasz Maśnica  

3/ Andrzej Zydorowicz 
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Przebieg obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 3 Zawodzie (DS-205/15). 

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

2014r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice 

na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( DS-206/15).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta 

Katowice ( DS-208/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do 

finansowania (DS-209/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok (DS-210/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej 

„Propozycji Planu Aglomeracji Katowice” (DS-211/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice- terenu 

zachodniej części obszaru strategicznego „ Al. Górnośląska” położonego w 

rejonie ul. Barbary (DS-212/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach 

– część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej  

( DS- 213/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w 

obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego 

KWK „Wujek” (DS-214/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej (DS-

215/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Katowice do Komitetu sterującego do spraw opracowania Polityki Edukacji w 

Mieście Katowice ( DS- 216/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian  budżetu  miasta Katowice na 

2015 rok (DS-219/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-220/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego 

z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-148/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach (DS-149/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach (DS-150/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Specjalnego  Nr  5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ( DS-

151/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego nr 10 dla Dorosłych  z  Zespołu Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach (DS-152/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach (DS-153/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach (DS-154/15). 

29. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyłączenia  Technikum  

Uzupełniającego  Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach (DS-

155/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół  Zawodowych im. 

Romualda Mielczarskiego w Katowicach (DS-156/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego 

Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 

(DS-157/15).  
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32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych  z  Zespołu  Szkół  Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-158/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. 

Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-159/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława 

Prusa w Katowicach ( DS-160/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka 

w Katowicach ( DS-161/15).  

36. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyłączenia  Zasadniczej  Szkoły  

Zawodowej Nr 21 dla  Dorosłych  z  Zespołu  Szkół  Nr  7 im. Stanisława 

Mastalerza w Katowicach  

( DS-162/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego 

w Katowicach (DS-163/15).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach ( DS-164/15).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach (DS-165/15).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach ( DS- 166/15).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-167/15).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-168/15).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-169/15).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-170/15).  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-171/15).  

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego 

Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-172/15).   

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-173/15).  

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-174/15). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-175/15).  
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50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-176/15).  

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach ( DS-177/15).  

52. 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-221/15).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pani I R, pana M R oraz pani M R z tytułu  

korzystania  z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Modelarskiej  ( DS-222/15).  

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach przysługującej od pani D P, pana M P, pana M P i pani A P  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej  

w Katowicach (DS-223/15).  

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

miasta Katowice nazwy „Braci Mniejszych” (DS-224/15). 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach przysługującej od pani A T i pana Ł T z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Grażyńskiego  w Katowicach (DS-225/15). 

57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty dotacji dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe (DS-226/15).    

58. Rozpatrzenie skarg: 

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

Katowicach (DS-217/15).  

- Pana S K na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice (DS-218/15).  

59. Interpelacje radnych. 

60. Komunikaty i wolne wnioski. 

61. Zamknięcie sesji.          
 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 
Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna otworzyła  obrady IX sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Katowice. 

Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów, przedstawicieli 

biur poselskich i senatorskich.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434359375.asx
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Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Na sekretarzy  IX sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Tomasz 

Szpyrka i Aleksander Uszok. 

Zaproponowani Radni  wyrazili zgodę na bycie sekretarzami sesji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pana Radnego Tomasza Szpyrki i Aleksandra 

Uszoka zostali wybrani jednogłośnie, przy 23 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 Pana Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokołu  z VIII  sesji Rady Miasta 

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, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 29 kwietnia 2015r. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

 

Nie wniesiono zmian do porządku obrad. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434359575.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433153758.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434359747.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433153966.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434359884.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154188.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434359940.asx
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Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił informację  

o działaniach Prezydenta Miasta w okresie od 24 kwietnia do 28  maja   2015r. 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 
Radny Tomasz  Szpyrka zapytał o podstawę prawną, tryb i rozstrzygnięcie 

przetargów na zagospodarowanie pawilonów kwiatowych na katowickim rynku, 

konkretnie liczby oferentów i zaproponowanych cen.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

Dodał, że do przetargu dopuszczono osoby, które dotychczas prowadziły 

sprzedaż kwiatów. 

Co do lokali kawiarnianych, to w wyniku przetargu, kawiarnia „Chopin” złożyła 

najwyższą ofertę wynajmu. 

Radny Tomasz  Szpyrka zauważył, że z powodu ograniczenia, do przetargu 

przystąpiły cztery  osoby na  trzy  punkty handlowe. Czy nie jest to ograniczenie 

konkurencji. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że wszystkie podjęte działania są zgodne 

z prawem. 

Radny Marek Nowara ponownie przypomniał, że nie otrzymał, wraz  

z Radnym Aleksandrem Uszokiem odpowiedzi na interpelacją z dnia 4 marca 

2015r.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi.  

 

Radna Partycja Grolik zapytała o dwie sprawy: 

1/ przebudowę parku w Murkach. Podobno powstał już jego projekt. 

2/ zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na przejściu dla pieszych przy szkole 

znajdującej się przy ul. Łętowskiego.  

Prezydent Marcin Krupa odpowiadając na temat przejścia przy ul. 

Łętowskiego, stwierdził, że dla bezpieczeństwa dzieci zostały zabudowane 

barierki uniemożliwiające parkowanie i wjeżdżanie w strefy piesze. Znajdują się 

tam dwa przejścia dla pieszych, na wysokości wejścia do szkoły i od strony 

boiska szkolnego. Są to wyniesienia, ograniczające prędkość pojazdów.   

Radna Patrycja Grolik poprosiła o zwiększenie w tych miejscach kontroli 

policji i straży miejskiej.  

Prezydent Marcin Krupa odnosząc się do pytania w sprawie przebudowy 

parku w Murckach wyjaśnił, że istnieje możliwość realizacji tego 

przedsięwzięcia poprzez budżet obywatelski. Obecnie nie są tam jednak jeszcze 

uregulowane wszystkie sprawy własnościowe.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360007.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360056.asx
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Radny Aleksander Uszok zapytał m.in. o ewentualne priorytetowe 

potraktowanie planów dot. rozbudowy dworca w Podlesiu oraz powstania tam 

centrum typu park and drive.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie dworca w Podlesiu oraz centrum park and drive. Istniała na tym 

terenie taka koncepcja, jednak kolej, pod naciskami parlamentarzystów 

wycofała się z przebudowy linii kolejowej od dworca Ligota, do dworca Tychy 

w układzie czterotorowym. Gdyby do niej doszło, miasto nie musiałoby takiej 

inwestycji realizować, gdyż wykonałaby ją kolej.  

Radny Aleksander Uszok zapytał jeszcze o kilka spraw: 

1/ kontynuację konsultacji na temat połączenia ul. Szarych Szeregów  

i Bażantów.  

2/ ogródków działkowych, których przedsiębiorcy nie mogą wystawić na ul. 

Mariackiej i tym samym zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. Może 

dobrze byłoby znaleźć kompromis. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie ma możliwości wystawienia 

ogródków działkowych, ze względu na bliskość obiektu sakralnego. Odbywają 

się tam śluby, pogrzeby,  powinniśmy więc  uszanować tę część ulicy 

Mariackiej. Jest wydana zgoda na handel alkoholem na ulicy i to już jest 

element, który nie przystoi do tego miejsca. Nie ma więc możliwości 

zajmowania pasa drogowego w tym rejonie. Co do łącznika ul. Szarych 

Szeregów i Bażantów, to istnieje koncepcja połączenia. Sprawa jest w toku. 

Wiązałoby się to z wprowadzeniem ruchu w teren leśny, tak aby nie obciążać 

istniejących układów drogowych. 

Radny Aleksander Uszok nawiązując do sytuacji na ul. Mariackiej, stwierdził, 

że przypomina sobie, iż w ubiegłym roku znajdowały się tam ogródki i nie 

stanowiło to większego problemu. W Krakowie, czy Wrocławiu nie stanowi to 

żadnej przeszkody i taka działalność jest prowadzona. W Katowicach natomiast, 

przedsiębiorcy, którzy wzięli na siebie trud ożywienia tej części miasta zostali 

postawieni w bardzo trudnej sytuacji i odnotowują straty. 

 

Radny Tomasz Szpyrka przywołał stosowne przepisy, z których wynika, że 

radnym zabrania się prowadzenia na własny rachunek, lub wspólnie z innymi 

osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego 

gminy, w której radny uzyskał mandat. Radny przywołał wyrok NSA  

z 4 listopada 2010r. oraz z 30 sierpnia 2011r. w tej sprawie. W związku z tym 

Radny poprosił o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej  Pan Radny 

Arkadiusz Godlewski jest radnym od sześciu lat i pobiera z tego tytułu dietę. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że sprawa jest obecnie przedmiotem 

analizy Wydziału Prawnego oraz Wydziału Gospodarki Mieniem i będzie 

przygotowana odpowiedź dla Wojewody Śląskiego oraz do wiadomości Pana 

Radnego.  
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Radna Patrycja Grolik zapytała czy będzie przebudowywany przejazd 

kolejowy przy ul. Wspólnej, gdyż obecnie mieszkańcy mają utrudniony przejazd 

i muszą tam czekać, aż ktoś im otworzy tory kolejowe.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że prowadzono rozmowy z koleją PKP PLK. Miało być przy okazji 

przebudowane połączenie ul. Wspólnej z ul. Tunelową, bądź zaproponowane 

inne rozwiązanie poza przejazdem kolejowym. Miał on być definitywnie 

zlikwidowany. Ze względu na protest „jednego parlamentarzysty”, taka 

inwestycja nie zostanie jednak zrealizowana.  

Radna Patrycja Grolik zapytała na kiedy planowana jest przebudowa tego 

torowiska.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że na razie nie ma takich planów. Kolej 

wycofała się z przebudowy linii E-65. 

 

Radny Witold Witkowicz zapytał o grunt znajdujący się przy ul. Mikołowskiej, 

naprzeciwko Pałacu Młodzieży. Czy planuje się tam budowę kolejnej galerii 

handlowej.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest to teren prywatny. Miasto planuje 

poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczyć na tym 

terenie funkcje biurowe i mieszkaniowe.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że w tamtym terenie, tzn. w okolicach 

ul. Strzeleckiej i Raciborskiej, Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

sprzedaje lokale wraz z lokatorami.  

Prezydent Marcin Krupa podziękował za informację.  

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że informację o tym zdarzeniu znajdują 

się na stronach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. < zapis AV> 

 

W okresie od 30 kwietnia 2015r. do 28 maja 2015r. odbyło się 9 planowanych 

posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczyli w następujących wydarzeniach: 

30 kwietnia 2015r. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Panek uczestniczyła w 

Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym w Giszowcu.  

3 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w uroczystościach obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja . 

8 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna uczestniczyła w 

obchodach 70.rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem 

Żołnierza Polskiego.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360116.asx
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13 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna uczestniczyła w 

posiedzeniu Zgromadzenia KZK GOP. 

15 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna uczestniczyła w 

Walnym Zgromadzeniu ŚZGiP w Zabrzu.  

21 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna uczestniczyła w 

uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Jednostce Rady Gminy w Katowicach 

Piotrowicach.  

22 maja 2015r. Radny Michał Luty uczestniczył w uroczystości nadania im. 

Karolinki i Karliczka Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Katowicach.  

28 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna uczestniczyła w 

uroczystości 20-lecia Przedszkola Publicznego przy Parafii ś. Szczepana w 

Bogucicach.  

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-205/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pan Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 11 maja 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 

podała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/166/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014r. „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice”.  < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-206/15. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

podała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/167/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360207.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764294
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154352.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360262.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764516
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154514.pdf
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-208/15 wraz 

z korektą. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Korekta wprowadzona przez Pana Prezydenta polega na wpisaniu zmiany 

wynikającej z oczywistej pomyłki pisarskiej, tzw. „literówki” w uzasadnieniu do 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

podała projekt uchwały wraz z korektą pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/168/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do finansowania. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-209/15. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska 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 IX/169/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

2014 rok. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-210/15. 

Komisja Polityki Społecznej  nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on  

do BRM po posiedzeniu komisji. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta Wolanin 

przedstawiła projekt uchwały. 

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 IX/170/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360342.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764621
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154869.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360404.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764734
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154941.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360547.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764802
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

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

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-211/15. 

Komisja Rozwoju Miasta oraz Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały 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 IX/171/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice- terenu zachodniej części obszaru strategicznego „ Al. 

Górnośląska” położonego w rejonie ul. Barbary. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-212/15. 

Komisja Rozwoju Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że w dniu dzisiejszym do Urzędu 

Miasta wpłynęło pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  

w którym informuje, że powraca do pomysłu realizacji dróg serwisowych  

i tym samym przystąpienie do planu neguje. Zasadnym zatem jest ponowne 

przedyskutowanie tematu i zdjęcie go z porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady wobec złożonego wniosku, poddała pod głosowanie 

zdjęcie punktu 15 z porządku obrad.  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania 

ulic Kościuszki i Kolejowej. < zapis AV> 
 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-213/15 wraz 

z korektą. 

Komisja Rozwoju Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej tzw. literówki zawartej w 

uzasadnieniu do projektu 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433154997.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360627.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433764868
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433155146.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360681.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433155209.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360747.asx
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła projekt uchwały.  

 

Radny Michał Luty zapytał jakie są powiązania inwestora z wpłatą na fundusz 

wyborczy. Poprosił o odpowiedź Pana Prezydenta. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, ze trudno jest mu określić ile osób 

wpłaciło na Komitet Wyborczy „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” podczas 

wyborów. Wie to pełnomocnik komitetu, który w stosownym terminie złożył 

sprawozdanie finansowe do Komisarza Wyborczego. Dane te są jawne.  

W grupie wpłacających może być ten inwestor, ale może być także każdy,  

w tym osoby fizyczne, które sympatyzują z poglądami i z działalnością Klubu. 

Dokonywane wpłaty są zgodne z prawem. Nie należy łączyć tego typu 

działalności z zarządzaniem miastem. Procedowanie przedłożonego na sesji 

projektu uchwały rozpoczęło się dwa i pół roku temu. Bezpodstawny jest zatem 

zarzut, że wpłata nastąpiła w zamian za stworzenie planu. Odpowiednie organy 

są powołane do wyjaśniania tego typu spraw, jeżeli ktoś uważa, że istnieje 

jakiekolwiek naruszenie w tym względzie. Firma „Echo Investment”  nie 

zaczynała swojej działalności od budowy galerii handlowych. W 2009r. podjęła 

ryzyko budowy biurowców, w czasie kiedy inne firmy miały problemy  

z wynajmem takich powierzchni. Szczęście, że znalazł się najemca w postaci 

firmy IBM, która w pierwszej kolejności szukając lokalizacji dla swojej siedziby 

w Polsce  podnosiła kwestie dostępu do powierzchni biurowych. Dodatkowo, 

„Echo Investment” jest firmą o polskim kapitale. Powinniśmy wspólnie 

wspierać tego typu realizacje. Funkcja zagospodarowania tej przestrzeni nie 

została podjęta przez potencjalnego inwestora, tylko przez projektantów, 

tworzących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta. Obecnie na przedmiotowym terenie znajdują się  składy  

magazynowe polskiej chemii oraz  składnica stali Stalexportu. Początkowo, na 

etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego nikt nie protestował, 

wręcz przeciwnie. Pewne działania zostały już poczynione. Prezydent poprosił  

o nie łączenie kwestii finansowania przez tą, czy inną osobę Komitetu 

Wyborczego „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”.  

 

Radny Witold Witkowicz złożył oświadczenie Klubu „Platformy 

Obywatelskiej RP” w sprawie zagospodarowania omawianego obecnie na sesji 

terenu, czyli „Subcentrum Południe”. 

/Przemówienie Pana Radnego W. Witkowicza– zał. nr 2 / 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał czy na potrzeby projektu zbadano zarzut 

przewijający się w wielu protestach dot. zbyt dużej ilości marketów  

w Katowicach. Czy robiono analizy porównawcze związane z ilością 

powierzchni handlowych w Katowicach w porównaniu z innymi miastami 

wojewódzkimi.  
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek wyjaśniła, że takie analizy były wykonywane na etapie projektowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego. Z tych 

analiz wyniknął wniosek, który na oczekiwane potrzeby przeznaczał omawiany 

teren.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły dwa pisma mieszkańców: 

Pani A Z i Pana K G o zabranie głosu w sprawie.  

 

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania - 25 głosów „za” udzieliła głosu 

Pani A Z.  

Pani A Z stwierdziła, że dwa miesiące temu dowiedziała się  

o planach budowy z mediów i zgromadziła wokół siebie całą grupę 

mieszkańców. Nie sądziła, że odezwie się aż tak duża liczna osób, ale „jest nas 

już 3,5 tys.”. Na ręce Pana Prezydenta grupa złożyła 500 podpisów, które 

zebrano jako protest przeciwko inwestycji. „Przyszliśmy do Państwa jako 

mieszkańcy, którym zależy na mieście. Jest nam niezmiernie przykro, że nasze 

zdanie nie jest brane pod uwagę. Urząd twierdzi, że jest otwarty na 

mieszkańców, na spotkanie i na konsultacje, tymczasem 7 marca br. prosiliśmy 

o zorganizowanie kolejnego spotkania w tym temacie, ponieważ wcześniejsze 

informacje w sprawie były ogłoszone jedynie w BIP-ie, po czym otrzymałam 

odpowiedź, iż protest należy złożyć w postaci  uwagi do planu 

zagospodarowania przestrzennego. Po dwóch miesiącach otrzymała pismo 

podpisane przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta, w którym odniesiono się 

do uwagi dotyczącej organizacji spotkania….Wszystkie nasze uwagi zostały 

odrzucone i to jest ostatnia możliwość, kiedy możemy zabrać głos i powiedzieć, 

że ta inwestycja, naszym zdaniem nie powinna mieć miejsca i powinniśmy ją 

skonsultować z mieszkańcami ”. Zaapelowała, żeby Radni zagłosowali jako 

mieszkańcy, a nie jako politycy.  

 

Rada Miasta Katowice udzieliła głosu  Panu K G, w wyniku głosowania - 23 

głosy „za”.  

Pan K G – prokurent spółki „Echo Investment”. Wyjaśnił, że jest to polska 

firma, która w swojej 19 letniej historii zrealizowała 108 projektów. Analizując 

Katowice i ich możliwości rozpoczęto od analizy dokumentów planistycznych, 

które Rada Miasta wdrożyła jako swoją politykę. Szukając środowiska dla 

zbudowania miejsc pracy w parkach biurowych, których realizację rozpoczęto w 

Katowicach, analizowano możliwości komunikacyjne, jak również sytuację 

demograficzną i społeczną. W ten sposób firma stworzyła już w mieście 2 tys. 

miejsc pracy, w tym 1 tys. miejsc pracy w IBM. Firma ta deklaruje, że nadal 

rozwija swoją działalność w mieście i utworzy jeszcze kolejne 1 tys. miejsc 

pracy. „Echo Investment” podpisała umowę z „PKP Cargo” na ponad 9 tys. 
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metrów kwadratowych w kolejnym etapie i w czerwcu br. rozpoczyna się już 

trzeci etap tej inwestycji. Na dzisiaj realne wartości są takie, że inwestor 

podejmując ryzyko budowy, utworzył dodatkowo 3 tys. miejsc pracy. Podobną 

analizę przeprowadzono jeżeli chodzi o rynek usług. Struktura urbanistyczna 

miasta jest podzielona autostradą A-4. Na południu miasta nie ma 

skoncentrowanych usług. Na szczęście służby urbanistyczne  

i Rada Miasta dostrzegły ten mankament i wyznaczyły w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na tego 

typu działalności obszar „Subcentrum Południe”. Jest to istotny impuls  

i możliwość rozwoju. Od trzech lat inwestor współpracuje z urbanistami w celu 

stworzenia możliwości zainwestowania w tym miejscu i tym samym  

wypełnienia uwarunkowań Studium. Jest to zatem świadomy proces, otwarty  

i poddany dyskusjom publicznym, kilkukrotnym spotkaniom na miejskich 

komisjach urbanistyczno – architektonicznych, dyskusjach publicznych, 

przeprowadzonych w całkowicie transparentny sposób.  

 

Pani Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP stwierdziła, że 70 % mieszkańców,  

z 50 %, którzy w ogóle wzięli udział w wyborach, oddała głos na Pana Marcina 

Krupę. Zaufali oni Panu Prezydentowi. „Dali mu mandat demokratyczny, a nie 

absolutny”. Pani Poseł wyraziła swoje zaniepokojenie wobec planów lokalizacji 

kolejnych wielkopowierzchniowych galerii handlowych w Katowicach.  

Zwróciła się do Pana Prezydenta oraz Rady Miasta o pogłębioną analizę 

problematyki z uwzględnieniem m.in. faktu, iż zwiększająca się liczba 

wielkopowierzchniowych jednostek handlowych w naszym mieście niesie ze 

sobą „opłakane skutki” dla drobnych sklepów oraz punktów gastronomicznych  

i rozrywkowych. Na głównych ulicach Śródmieścia Katowic przybywa 

pustostanów oraz ponurych i opustoszałych witryn sklepowych. Wpływa to na 

negatywny wizerunek miasta. Katowice borykają się z poważnymi problemami 

demograficznymi w postaci szybkiego wyludniania się, nie mogą więc sobie  

pozwolić na kolejne decyzje godzące w lokalnych, szczególnie małych  

i średnich przedsiębiorców. Ich upadek ogranicza konkurencję, przyczyniając 

się tym samym do zaburzenia równowagi rynkowej, co w krótkim czasie może 

się odbić na sytuacji konsumentów. Istnienie wielkich galerii handlowych samo 

w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym o ile mieści się w ograniczonych 

ramach ilościowych. Tymczasem łączna powierzchnia galerii handlowych  

w mieście, w stanie obecnym przewyższa wartości osiągane w centrach 

handlowych takich metropolii, jak Paryż, czy Bruksela.  

Centrum miasta ma do odegrania istotną rolę z punktu widzenia integracji 

mieszkańców,  jako miejsce spotkań i różnorodnej aktywności życiowej. Nie 

służy temu powstawanie kolejnych galerii handlowych, które „wysysają życie  

z przestrzeni publicznej”, przenosząc je do zamkniętych powierzchni 

handlowych. Błędem jest pomijanie aktualnych tendencji ogólnoświatowych, 

które wskazują na rosnącą preferencję względem spędzanego wolnego czasu, 
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którego elementem są zakupy przy spożywaniu posiłku poza domem  

w okolicznościach spokojniejszych i bardziej przyjaznych, niż panujące  

w centrach handlowych, czyli takich, do których zaliczają się zadbane ulice  

i skwery centrów miast.  

W przypadku planów realizacji dużego centrum handlowego na południu 

Katowic nie można pominąć oddziaływania tej inwestycji na i tak już trudną 

sytuację komunikacyjną w tym regionie. Przyczyni się ona do dalszej 

intensyfikacji ruchu samochodowego, wywierając negatywny wpływ na 

codzienne funkcjonowanie mieszkańców południowych dzielnic Katowic. 

Ważne jest więc rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Pani Poseł zaproponowała więc zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad 

dzisiejszej sesji skoro jest jeszcze wiele wątpliwości, a mieszkańcy nie poczuli 

się wysłuchani. 

Prezydent Marcin Krupa zaprzeczył, jakoby nie wsłuchiwał się w głosy 

mieszkańców. Do opracowania planu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasto przystąpiło w postaci decyzji o jego 

uchwaleniu w 2004r. i do roku 2011 trwały dyskusje nad jego ostatecznym 

kształtem. Dyskusje na ten temat odbywały się w miejscach dostępnych dla 

wszystkich, w dużych salach publicznych. Nikt wówczas do tego zapisu  

i obecnie proponowanej funkcji przeznaczenia omawianego terenu nie wniósł 

protestu. Kiedy przystępowano do planu, czyli dwa i pół roku temu, cała 

ówczesna Rada Miasta Katowice była „za” podjęciem decyzji o przystąpieniu 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zapisaną w nim 

funkcją wskazaną dzisiaj w projekcie. Niezrozumiały jest zatem dzisiejszy 

protest. Szanuje zdanie protestujących, ale takich obiektów nie buduje się bez 

wykonania analizy potrzeby. Żaden inwestor nie podejmie bowiem takiego 

ryzyka, które nie przyniesie mu zysku. Była dyskusja, otwarta  

i dostępna. Studium definiuje zagospodarowanie tego terenu. Obecnie 

prowadzona tam  działalność znacząco, negatywnie oddziałuje na środowisko. 

Jest to bowiem teren przemysłowy.  

Prezydent dodał, że od pokoleń pochodzi z Piotrowic, czyli z południa Katowic. 

Większość z napotkanych tam osób jest przychylna pomysłowi.  

Zwrócił się do zgromadzonych na podstawie przedyskutowanych już 

dokumentów. Tworzono już analizy finansowe. Wiele osób z tamtych terenów 

miasta obecnie korzysta z galerii w Mikołowie.   

 

Radny Piotr Pietrasz złożył wniosek o 10 minut przerwy. 

Przewodnicząca Rady o godz. 12.55 ogłosiła przerwę w obradach. 

O godz. 13.15 wznowiono obrady sesji.  

 

< c.d. punktu 16 zapis AV>  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360842.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Miasta Katowice winna 

rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

i nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych przez Pana Prezydenta  

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag w całości lub w części  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła poszczególne uwagi i szczegółowo je omówiła. 

Przed głosowaniem poszczególnych uwag, Przewodnicząca Rady Miasta 

Katowice zapytała P.P. Radnych czy chcą zabrać głos w tej sprawie. 

1. Głosowanie uwag nr 2.1, 14.1, 15.1, 21.1, 22.1, 24.1, 25.1, 26.1 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 5 głosów sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

2. Głosowanie uwag nr 2.2, 14.2, 15.2, 21.2, 22.2, 24.2, 25.2, 26.2 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

3. Głosowanie uwag nr 2.3, 14.3, 15.3, 21.3, 22.3, 24.3, 25.3, 26.3 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K. Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

4. Głosowanie uwag nr 2.6, 14.6, 15.6, 21.6, 22.6, 24.6, 25.6, 26.6 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K., Panią A.K.  i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

5. Głosowanie uwag nr 2.8, 14.8, 15.8, 21.8, 22.8, 24.8, 25.8, 26.8 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości). 
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Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

6. Głosowanie uwag nr 2.9, 14.9, 15.9, 21.9, 22.9, 24.9, 25.9, 26.9 wniesionych 

przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., Panią A.Z., 

Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan 

Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 9 głosów 

„wstrzymujących się”.  

7. Głosowaniu uwag nr 2.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, 24.10, 25.10, 26.10 

wniesionych przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., 

Panią A.Z., Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana 

Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 6 głosów 

„wstrzymujących się”.  

8. Głosowaniu uwag nr 2.11, 14.11, 15.11, 21.11, 22.11, 24.11, 25.11, 26.11 

wniesionych przez Panią K.S., Panią I.P., Panią K.S., Panią K.R., Pana M.M., 

Panią A.Z., Panią D.K., Panią A.K. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana 

Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

9. Rozpatrzenie uwagi nr 3 wniesionej przez Akces Obsługa Nieruchomości Sp. 

z o.o. i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 20 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 4 głosy 

„wstrzymujące się”.  

10. Głosowanie uwag nr 4.1 i 7.1 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. 

oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 6 głosów sprzeciwu i 3 głosy 

„wstrzymujące się”.  

11. Głosowanie uwag 4.2 i 7.2 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. oraz 

Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich rozpatrzenia 

przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w 

całości).   
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Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 5 głosów sprzeciwu i 4 głosy 

„wstrzymujące się”.  

12. Głosowanie uwag nr 4.3, 4.13, 7.3, 7.13 wniesionych przez Transbud 

Katowice S.A. oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu 

ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości).   

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 6 głosów sprzeciwu i 4 głosy 

„wstrzymujące się”.  

13. Głosowanie uwag nr 4.4 i 7.4 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. 

oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości).   

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 5 głosów sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

14. Głosowanie uwag nr 4.5 i 7.5 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. 

oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości).   

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 5 głosów sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

15. Głosowanie uwag nr 4.8 i 7.8 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. 

oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości).   

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

16. Głosowanie uwag nr 4.9 i 7.9 wniesionych przez Transbud Katowice S.A. 

oraz Józefa Zawadzkiego – Radnego Miasta Katowice i sposobu ich 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości).   

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosów sprzeciwu i 6 głosów 

„wstrzymujących się”.  

17. Głosowanie uwagi nr 5 wniesionej przez Elbar Katowice Sp. z o.o. i sposobu 

jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  
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Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, brak  głosów sprzeciwu i 9 głosów 

„wstrzymujących się”.  

18. Głosowanie uwagi nr 6.1 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, brak  głosów sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

19. Głosowanie uwagi nr 6.2 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, brak  głosów sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

20. Głosowanie uwagi nr 6.3 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 6 głosów 

„wstrzymujących się”.  

21. Głosowanie uwagi nr 6.4 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

22. Głosowanie uwagi nr 6.5 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

23. Głosowanie uwagi nr 6.6 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w części).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

24. Głosowanie uwagi nr 6.7 wniesionej przez Pana P.S. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w całości).  
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Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

25. Głosowanie uwagi nr 8 wniesionej przez Pana J.L. i sposobu jej rozpatrzenia 

przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać jej w 

części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

26. Głosowanie uwagi nr 10  wniesionej przez Panią W.M.S i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w części). 

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

27. Głosowanie uwagi nr 11.1 wniesionej przez GK Farmacol, Farmacol S.A. w 

Katowicach i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w części).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 3 głosy sprzeciwu i 6 głosów 

„wstrzymujących się”.  

28. Głosowanie uwag nr 11.2, 11.5, 11.6 wniesionych przez GK Farmacol, 

Farmacol S.A. w Katowicach i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta 

( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

29. Głosowanie uwagi nr 11.3 wniesionej przez GK Farmacol, Farmacol S.A. w 

Katowicach i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

30. Głosowanie uwag nr 11.4 i 11.10 wniesionych przez GK Farmacol, 

Farmacol S.A. w Katowicach i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta 

( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

31. Głosowanie uwagi nr 11.8 wniesionej przez GK Farmacol, Farmacol S.A. w 

Katowicach i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w całości).  
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Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 3 głosy sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

32. Głosowanie uwagi nr 11.9 wniesionej przez GK Farmacol, Farmacol S.A. w 

Katowicach i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w części).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 6 głosów 

„wstrzymujących się”.  

33. Głosowanie uwagi nr 12 wniesionej przez Panią  M.P. i sposobu jej 

rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać jej w części).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, brak głosów sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

34. Głosowanie uwagi nr 13.1 wniesionej przez INVEST TDJ ESTATE Sp. z 

o.o. i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 2 głosy sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

35. Głosowanie uwagi nr 13.2 wniesionej przez INVEST TDJ ESTATE Sp. z 

o.o. i sposobu jej rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent 

zaproponował nie uwzględniać jej w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

36. Głosowanie uwag nr 16, 17, 18, 19, 20 wniesionych przez Wspólnotę 

Mieszkaniową Osiedle Pastelowe PL w Katowicach, Panią M.J.-K., Państwa E  

i O.C., Pana G.Sz., Pana P.B. i sposobu ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta  

( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać ich w całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, 4 głosy sprzeciwu i 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

37. Głosowanie uwagi nr 23 wniesionej przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Metropolii Górnośląskiej „Moje Miasto” i sposobu jej rozpatrzenia 

przez Pana Prezydenta ( Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać jej w 

całości).  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana Prezydenta 

w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 6 głosów sprzeciwu i 4 głosy 

„wstrzymujące się”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433156550.pdf


 23 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z korektą.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/172/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w 

rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu 

górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”. < zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-214/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-

Chanek przedstawiła projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/173/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w 

rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-215/15. 

Komisja Rozwoju 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 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/174/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Komitetu sterującego do spraw opracowania 

Polityki Edukacji w Mieście Katowice. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-216/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433765061
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433156717.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360922.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434360922.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433922850
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433156936.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434361008.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923037
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157050.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434361086.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i w wyniku 

uzgodnień międzyklubowych desygnowała do składu Komitetu sterującego do 

spraw opracowania Polityki Edukacji w Mieście Katowice następujących 

Radnych:  

1. Magdalenę Wieczorek  

2. Adama Skowrona   

3. Krystynę Panek  

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

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 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IX/175/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian  budżetu  

miasta Katowice na 2015 rok. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-219/15 wraz 

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.   

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska 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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/176/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 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-220/15 wraz 

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska 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 19 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/177/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923118
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157120.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434361148.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923188
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157170.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434362888.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923390
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157483.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia II Liceum 

Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. 

< zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-148/15. 

Wiceprezydent Miasta Pani Marzena Szuba wprowadziła w projekty uchwał 

dotyczące spraw likwidacji szkół.  

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

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/178/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-149/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/179/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-150/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/180/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Specjalnego  Nr  5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.  

< zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434362990.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923456
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157655.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363112.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433923521
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157746.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363181.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433928860
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157863.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363243.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-151/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IX/181/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego nr 10 dla Dorosłych  z  Zespołu Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-152/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/182/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-153/15.  

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/183/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-154/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/184/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433928946
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/1/1433157968.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363307.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433929054
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433226609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363637.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433929123
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433226754.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363708.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433932954


 27 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyłączenia  

Technikum  Uzupełniającego  Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-155/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/185/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół  Zawodowych im. 

Romualda Mielczarskiego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-156/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/186/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum 

Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-157/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/187/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych  z  Zespołu  Szkół  Budowlanych 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach. < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433226834.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363772.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933021
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433226902.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363843.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933098
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227001.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434363934.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933176
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227079.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364010.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-158/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/188/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Gastronomicznych 

im. Gustawa Morcinka w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-159/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/189/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

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

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-160/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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 IX/190/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-161/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.  

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 IX/191/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933268
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227139.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364084.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933335
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227289.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364501.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933505
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227358.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364593.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933656
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyłączenia  

Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej Nr 21 dla  Dorosłych  z  Zespołu  Szkół  Nr  

7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-162/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projektu 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 IX/192/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji II Liceum 

Profilowanego w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-163/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/193/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-164/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/194/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach. < zapis AV> 
 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-165/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1434521117.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364663.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933727
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227532.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364738.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933799
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227617.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364806.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433933906
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227664.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364883.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/195/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-166/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/196/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-167/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/197/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

  

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-168/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/198/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-169/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433934061
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227729.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434364957.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433935549
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227790.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365031.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433935658
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227855.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365127.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433935760
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227918.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365203.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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/199/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 44  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-170/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/200/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-171/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/201/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji V Liceum 

Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 

Katowicach.  < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-172/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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 IX/202/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433935834
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433227988.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365270.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433935911
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228046.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365349.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433936023
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228118.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365419.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940299
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228175.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365496.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-173/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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 IX/203/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-174/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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 IX/204/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-175/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/205/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-176/15. 

Komisja Edukacji 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 IX/206/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach . < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940381
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228248.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365562.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940460
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228318.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365633.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940530
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228382.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365707.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940677
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228548.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365769.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-177/15. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/207/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 52 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-221/15. 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/208/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani I R, pana M R oraz pani 

M R z tytułu  korzystania  z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

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

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-222/15. 

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 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr IX/209/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani D P, pana M P, pana 

M P i pani A P z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Warszawskiej w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-223/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433940774
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228636.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434365836.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1433941111
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228690.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366084.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434003943
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228763.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366151.asx
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Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

Prezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/210/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Braci Mniejszych”. < zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-224/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przedmiotowa ulica jest boczną od ul. Kijowskiej, biegnącą  

w kierunku Osiedla Franciszkańskiego, w dzielnicy Panewniki.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/211/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani A T i pana Ł T  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grażyńskiego   

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-225/15. 

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

BRM po posiedzeniu komisji.  

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła przedstawił projekt 

uchwały.  

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 IX/212/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty 

dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

kwalifikacyjne kursy zawodowe.   < zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434005453
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228908.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366216.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366216.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434005526
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433228960.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366284.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434005724
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433229013.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366351.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-226/15. 

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

po posiedzeniu komisji.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr IX/213/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 58 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-217/15. 

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 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr IX/214/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S K na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-218/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Pan S K złożył wniosek o zabranie głosu. 

Rada Miasta Katowice, w wyniku głosowania: 21 głosów „za” udzieliła 

Skarżącemu głosu.  

 

Pan S K stwierdził, że rozmawiał już z Panem Prezydentem  

i złoży jeszcze stosowne dokumenty w sprawie. Ubolewa, że Komisja 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434005837
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433229074.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366416.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434006050
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433229143.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366504.asx
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Rewizyjna odniosła się jedynie do jednego wątku sprawy. „Dokumenty MOPS 

są sprefabrykowane”.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 11 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr IX/215/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 59 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice na 2016r. na 

wymianę ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 17 w Katowicach przy 

ul. Zielonogórskiej 6 A. 

1.2. uzupełnienia wyciętych drzew w rejonie zjazdu z autostrady przy ul. 

Mikołowskiej w Katowicach. 

1.3. zamontowania „fotopułapek” u zbiegu ulic Ligockiej i Wilczych Kątów. 

1.4. umożliwienie dyrektorom szkół działania zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego w zakresie rekrutacji. 

1.5. wniosków o środki finansowe na remont i wymianę instalacji elektrycznej 

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. 

1.6. przyspieszenia rozpatrywania wniosków o zamianę lokali mieszkalnych. 

1.7.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

1.8. poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie ogrodzenia nowopowstałego 

placu zabaw w Parku Zadole. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. przyznania środków pieniężnych na festyn. 

3.2. wniosku o środki finansowe na remont i wymianą instalacji 

elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 

– ciąg dalszy. 

3.3. odtworzenia jezdni po wykonaniu kanalizacji przy ul. Stromej 2-8. 

3.4. pozwolenia na zasypanie osadnika. 

4/ Radnego Adama Skowrona w sprawie możliwości stworzenia przystanku 

„na żądanie” na ulicy Powstańców, w pobliżu przychodni zdrowia. 

5/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

5.1. godzin pracy informacji turystycznej na katowickim rynku. 

5.2. wykonania nowych przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Kostucha. 

6/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie utworzenia dodatkowej stacji 

rowerów miejskich w Strefie Kultury. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1434006462
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/2/1433229219.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366600.asx
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7/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie wykonania parkingu przy ul. 

Bożogrobców w dzielnicy Dąb. 

8/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

8.1. nowych wiat na przystankach tramwajowych „Huta Baildon” przy ul. 

Chorzowskiej w obu kierunkach. 

8.2. parkowania pojazdów przy ul. Gruszowej i Brzoskwiniowej w Katowicach. 

8.3. remontu przejazdu tramwajowego przy ul. Złotej w Katowicach. 

9/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie wycinki krzaków na ul. Szarych 

Szeregów nr 25 i 27. 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie umożliwienia dyrektorom szkół 

działania zgodnie z przepisami prawa oświatowego w zakresie rekrutacji. 

11/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego, Radnego Witolda Witkowicza, 

Radnej Magdaleny Wieczorek, Radnego Andrzeja Zydorowicza, Radnego 

Tomasza Maśnicy, Radnej Małgorzaty Smoleń, Radnej Bożeny Rojewskiej , 

Radnego Marka Nowary, Radnego Jacka Piwowarczuka i Radnego 

Bartosza Wydry w sprawie konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla 

terenów w rejonie ulic Jankego, Kościuszki, Kolejowa. 

12/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

12.1. „systemu wypożyczalni rowerów”. 

12.2. czystości na terenie miasta. 

12.3. funkcjonowania MCK. 

13/ Radnego Józef  Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. przyspieszenia prac termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 

13.2. zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice. 

13.3. zwiększenia środków pieniężnych na remont lokali socjalnych  

i komunalnych. 

14/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie zamontowania progu 

zwalniającego przy ul. Głogowskiej w Katowicach. 

15/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

16.1. zaniedbań i wyglądu dzielnicy Dąb. 

16.2. uszkodzenia nawierzchni ulicy Chorzowskiej i reklamy świetlnej. 

16.3. Stawu Maroko. 

16.4. skarg mieszkańców „Kukurydz”.  

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych  

i mieszkańców na ul. Alfreda. 

2/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

2.1. usprawnienie ruchu w rejonie ul. Panewnickiej. 

2.2. ochrony danych osobowych mieszkańców miasta  w dokumentach 

znajdujących się na stronach BIP UM Katowice. 

2.3. planowanej wycinki drzew na skwerze im. W. Fojkisa. 

3/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 
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3.1. oświetlenia ul. Bażantów w pobliżu firmy Lambetz. 

3.2. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Goetla. 

3.3. poprawy sytuacji dojazdu do ulicy Wspólnej. 

3.4. bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze ulicy Łętowskiego w 

Katowicach. 

3.5. utwardzenia nawierzchni i postawienia latarni na ul. Dereni. 

4/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie instalacji sygnalizatora, który ostrzega 

kierowców przed pieszymi. 

 

Punkt 60 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

1.Do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła inicjatywa mieszkańców w sprawie 

powołania Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 5 Brynów część 

wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka). 

2.W dniu 25 maja 2015 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pana 

Prezydenta z dnia 20 maja 2015 r., w którym przekazano raport z 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia.  

Z dokumentu wynika, iż konsultacje odbyły się w terminie 4-18 maja 2015 r. 

Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców mogły być zgłaszane za pomocą 

formularzy zgłaszania opinii dostępnych w filii nr 32 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Grzyśki nr 19a oraz w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice.  

W ww. terminie nie wpłynęły uwagi mieszkańców, w związku z powyższym 

przygotowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 2  Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia, który będzie 

procedowany na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 czerwca 2015 r., po 

skonsultowaniu tego projektu z organizacjami pozarządowymi i Powiatową 

Radą Pożytku Publicznego. 

3. W dniu 21 kwietnia br. do BRM wpłynęła informacja Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o działalności WIOŚ w 

Katowicach na terenie M. Katowice w 2014r. ( do wiadomości P.P. Radnych). 

4.W miesiącu czerwcu zaplanowano 3 sesje Rady Miasta Katowice: 

1. 9 czerwca 2015r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym z okazji 25. 

rocznicy reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce, 

2. 19 czerwca 2015r. (wyjazdowa) w Radzionkowie w Centrum Dokumentacji 

Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945roku z okazji 70.rocznicy Ofiar 

Tragedii Górnośląskiej, 

3. 25 czerwca 2015r. sesja stacjonarna absolutoryjna.  

5. W dniu 28 maja 2015r. wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w 

Katowicach w sprawie naboru na ławników na kolejną kadencję (2016-2019). 

Jednocześnie informuję, że wzory dokumentów na ławników zostały rozdane 

P.P. Radnym.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366661.asx
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Radny Aleksander Uszok przypomniał, że w przeszłości działał zespół  

zajmujący się zmianami w Statutach Rad Jednostek Pomocniczych. Wniósł  

o nadanie sprawom dalszego biegu.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawy dot. 

statutów RJP omawia Komisja Organizacyjna i nadal będzie się tym zajmowała. 

Nie ma więc potrzeby powołania kolejnej komisji. 

  

Punkt 61 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

IX sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 15.45. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                Krystyna Siejna  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/15/1434366721.asx

