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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 25 czerwca 2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:35 

Numery podjętych uchwał: XII/217/15 – XII/237/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna. 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał 

 

     Załącznik nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

Załącznik nr 2 Przemówienie Prezydenta w sprawie wykonania budżetu miasta 

za 2014r.  

Załącznik nr 3 Wystąpienie Przewodniczącego RMI 

Załącznik nr 4 Wystąpienie Przewodniczącego Klubu „FSiMK” 

Załącznik nr 5 Wystąpienie Przewodniczącego Klubu PO” 

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem). 

Radny nieobecny - Arkadiusz Godlewski 
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Przebieg obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

8. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie:  

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta za 

2014r. ( DS-135/15) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok (DS-137/15).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2014 (DS-131/15). 

c. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-135/15). 

d. sprawozdania  o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy  Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 za 2014 rok (DS-138/15). 

e. sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego  publicznego  zakładu opieki zdrowotnej, wobec 

którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2014 rok (DS-136/15).  

f. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią i 

raportem niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. (DS-227/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 

wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 

2014 roku” (DS-145/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok  (DS-134/15) 

wraz z autopoprawką z treści  której wynika m.in. nowy tytuł  tego projektu 

uchwały: Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok  

oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice 

za 2014 rok (DS-134/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014r. (DS-

232/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” (DS-229/15).  
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce 

Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia (DS-230/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 5 Brynów – Część Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka (DS-

231/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach 

oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-233/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady 

Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w 

Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 

(DS-234/15). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2014 rok (DS-

235/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”(DS-

238/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach (DS-

239/15).  

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

miasta Katowice na 2015 rok (DS-240/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-241/15).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pana A P i pani D P z tytułu korzystania z 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Obr. 

Westerplatte  w Katowicach (DS-242/15). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec A P za lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej  w 

Katowicach (DS-243/15). 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani G Ł, pana L Ł i pana W Ł z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  (DS-244/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia w 
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sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-

245/15). 

27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta 

Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej 

oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, 

zarządzonego na dzień 6 września 2015r. (DS-246/15).  

27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/650/112 Rady Miasta Katowice w sprawie podziału miasta Katowice na 

stałe obwody głosowania (DS-247/15).  

27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie 

Miasta Katowice ( DS-248/15). 

28. Rozpatrzenie skarg: 

- skargi Pana T P na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 

Katowicach (DS-236/15).  

29. Interpelacje radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.          
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna otworzyła  obrady XII sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Katowice. 

Prowadząca obrady  powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów, przedstawicieli 

biur poselskich i senatorskich.  

Przewodnicząca Rady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Serdecznie powitała także Pana  inspektora Pawła  Szeląga  Komendanta  

Miejskiego Policji w Katowicach. 

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Magdalena 

Wieczorek i Witold Witkowicz. 

Zaproponowani Radni  wyrazili zgodę na bycie sekretarzami sesji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431084.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431145.asx
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Sekretarze sesji w osobach: Pani Radna Magdalena Wieczorek  i Pan Radny 

Witold Witkowicz 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. Pan Jerzy Forajter wyraził zgodę na powyższe. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Prowadząca obrady stwierdziła, że protokół z IX  sesji Rady Miasta Katowice 

był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP, w zakładce: 

Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia 29 maja 2015r. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prowadząca obrady stwierdziła, że protokół z X  sesji Rady Miasta Katowice 

był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP, w zakładce: 

Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała także pod głosowanie projekt protokołu z X sesji Rady Miasta 

Katowice  z dnia 9 czerwca  2015r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady stwierdziła, iż na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady 

Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435306875.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431204.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435306922.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431258.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431258.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435306983.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307110.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431384.asx
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Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice  

zawnioskował  o zmiany  w  porządku obrad polegające na: 

1/ dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia 

na terenie miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach 

pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia referendum 

ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. (DS-246/15).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu  punktu 27b/  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIX/650/112 Rady Miasta Katowice w sprawie podziału miasta 

Katowice na stałe obwody głosowania (DS-247/15).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej 

na terenie Miasta Katowice ( DS-248/15). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała również, że w przekazanym Państwu 

porządku obrad, w punkcie 15 nastąpiła oczywista omyłka pisarska.  

W związku z powyższym złożyła erratę do pkt 15 porządku obrad wynikającą  

z tej oczywistej omyłki. Errata dot. prawidłowej odmiany pierwszego członu 

nazwy Jednostki Pomocniczej nr 2 w tym punkcie jako „Załęska Hałda-Brynów 

część zachodnia” w miejsce „Załęże Hałda-Brynów część zachodnia”.  

Pkt 15 porządku posiedzenia otrzymał więc brzmienie: Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 2 Załęska 

Hałda-Brynów część zachodnia. Zarówno tytuł, jak i treść projektu uchwały 

przekazanego  Radnym jako druk sesyjny (DS-230/15) nie uległy zmianie. 

 

Punkt 6 Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Pan Jakub Musiał Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice  

przedstawił krótką informację.  
Działalność  Młodzieżowej  Rady  Miasta Katowice skupiła się wokół 

popularnej wśród młodzieży akcji „Festiwal kolorów”, która odbyła się w dniu 

20 czerwca br. Akcja pomogła rozpropagować działania młodych radnych.  

W dniu 8 czerwca 2015r. odbyła się IX sesja MRMK, na której obecny był 

Prezydent Miasta. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307206.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307297.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307395.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431457.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431457.asx
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Punkt 7 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił informację  

o swoich działaniach w okresie od 29 maja do 22 czerwca 2015r.  

/Informacja – zał. nr 1 do protokołu/ 

  

Punkt 8 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 
Radny Tomasz Maśnica zwrócił uwagę na plany budowy sali widowiskowej 

przy MDK „Ligota”. Wniosek ten nie został pozytywnie zakwalifikowany, gdyż 

nie spełniał wymaganych warunków. Czy nie należałoby zabezpieczyć środków 

własnych na ten cel.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że z powodów niezależnych od miasta nie 

udało się pozyskać środków zewnętrznych, które początkowo były planowane. 

Władze  zastanawiają się nad inną lokalizacją i być może budową nowego 

obiektu. Jest to jednak dopiero etap analiz.  

 

Radny Józef  Zawadzki z okazji 90.lecia Klubu „Rozwój Katowice” poprosił  

o przekazanie na jego rzecz kwoty 2 mln zł oraz przejęcie go  przez miasto. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński  poprosił o wzmożenie patroli Straży Miejskiej 

na ławkach przy skwerach miejskich, które m.in. teraz, w okresie letnim, 

okupowane są przez osoby nietrzeźwe.  

Prezydent Marcin Krupa obiecał interwencję w tej sprawie.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o remont skateparku, który miał zostać 

przeprowadzony do końca czerwca br. Nie będzie on z pewnością dotrzymany. 

Co z jego fatalną  nawierzchnią. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o działki należące do miasta Katowice  

w obrębie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku: 

1/ jaki generują one przychód i ile Park  Śląski płaci za nie miastu Katowice; 

2/ w stosunku do jednej z działek, znajdującej się w okolicach ZOO, miasto 

Katowice prowadziło uwłaszczenie po zmarłym obywatelu i Park Śląski 

wynajmuje ten teren jednostce budżetowej za 4 mln zł. „Czy to jest prowadzenie 

działalności gospodarczej przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku”. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest prowadzona analiza tej sprawy, 

m.in. dla Wojewody Śląskiego, jak również Pani Przewodniczącej Rady. 

Odpowiedź zostanie udzielona również Panu Radnemu na piśmie.  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431509.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431560.asx
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Radna Bożena Rojewska zapytała kiedy zostaną posadzone drzewa przy ulicy 

Raciborskiej, co było zapowiadane, a nie zostało wykonane. Radna poprosiła 

także o odpowiedź na pytanie kto wydał decyzję o wycięciu drzew przy tej 

ulicy.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że pomimo tego, iż klub „Rozwój 

Katowice”  awansował do I ligi, posiada licencję na grę tylko w rundzie  

jesiennej, gdyż nie spełnia wymogów licencyjnych, których podstawowym 

wymogiem jest sztuczne oświetlenie. Klub zasługuje na to, a planowany koszt 

takiej inwestycji to 2 mln zł.  

Prezydent Marcin Krupa zauważył, że teren nie należy do miasta, tylko do 

Katowickiego Holdingu Węglowego. Klub nie jest klubem miejskim. 

Finansowanie przez miasto nie jest więc sprawą prostą. Szczegółowej 

odpowiedzi Pan Prezydent zobowiązał się udzielić na piśmie.  

 

Radny Tomasz Szpyrka zauważył, że teren, na którym leży stadion „Rozwoju 

Katowice” nie jest terenem miejskim. Skoro Katowicki Holding Węglowy ma 

spore zobowiązania wobec miasta, to być może lepiej byłoby doprowadzić do 

przejęcia tego terenu w zamian za spłatę zobowiązań.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że KHW ma duże zobowiązania, ale  

wobec Skarbu Państwa. Wszystkie rozwiązania są możliwe, jednak wymaga to 

szczegółowych analiz, gdyż miasto Katowice jest już współwłaścicielem innego 

klubu piłkarskiego. Należy się więc skupić na tym klubie i jego utrzymaniu.  

 

Radny Piotr Pietrasz przypomniał, że Klub Radnych „Prawa  

i Sprawiedliwości” zwracał się już z interpelacją dotyczącą przejęcia terenów 

„Rozwoju Katowice” przez miasto. Radny poprosił w związku z tym o pisemną 

informację na temat tego, jakie są perspektywy takich działań oraz jak miasto 

będzie finansować piłkę nożną mając dwa kluby w I lidze. 

Prezydent Marcin Krupa zauważył, że należy cieszyć się z takiego stanu 

rzeczy i posiadania dwóch I ligowych klubów. Miasto musi działać w sposób 

racjonalny. Prezydent zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o obiecaną w realizacji zakładkę  

internetową na stronie miasta  poświęconą Radzie Seniorów.  Radny stwierdził 

brak takiej zakładki na stronach internetowych.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że ma bezpośredni kontakt z Radą 

Seniorów. Wydaje się,  że najwłaściwsze będzie jeżeli to jej przedstawiciele 

zadecydują o treści  zakładki i na to rozwiązanie oraz decyzję Rady Seniorów  

w tej sprawie obecnie oczekujemy.  
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Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że sprawie wsparcia Klubu „Rozwój 

Katowice” należy poświęcić szerszą dyskusję, na sesji lub komisji. „Nie 

możemy się od niego odwrócić plecami”. Co ze strategią wobec tego klubu, na 

jakich zasadach ma on działać  i na co może on liczyć ze strony miasta.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie będzie wchodził w kompetencje 

Przewodniczącej Rady Miasta. Rozwój sportu w mieście jest bardzo ważnym 

elementem dla miasta. Istnieje już dokument „Strategia Rozwoju Sportu”,  

w którym istnieją stosowne zapisy na ten temat. Na terenie miasta istnieje  250 

klubów sportowych i wszystkie z nich wymagają wsparcia. 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że sport jest nieprzewidywalny i żadna 

strategia nie przewidziała powstania nowej sytuacji, w jakiej znalazło się miasto. 

Do tej nowej sytuacji musimy się przystosować.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał czy miasto planuje jakąś kampanię 

informacyjną w sprawie wrześniowego referendum w celu zwiększenia 

frekwencji.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że to w gestii ogłaszającego referendum 

jest podjęcie działań promocyjnych. Miasto organizuje zadania zlecone  

w tym zakresie.  

 

Radny Józef Zawadzki poprosił raz jeszcze o finansowe wsparcie Klubu 

„Rozwój Katowice”.  

 

Punkt 9 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady poinformowała, iż w okresie 30 maja 2015 roku do 24 

czerwca 2015 roku odbyły się 2 sesje Rady Miasta Katowice poza Urzędem 

Miasta – 9 czerwca uroczysta z okazji 25-lecia reaktywowania samorządu 

terytorialnego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i 19 czerwca 

wyjazdowa do Centrum Dokumentacji Tragedii Górnośląskiej 1945 roku w 

Radzionkowie oraz 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta 

Katowice.  

Ponadto  Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w następujących 

wydarzeniach: 

30 maja 2015 roku w uroczystości 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dąbrówce Małej; 

1-3 czerwca 2015 roku w Konwencie Przewodniczących miast wojewódzkich 

w Krakowie; 

9 czerwca 2015 roku w uroczystej sesji w MCK z okazji 25-lecia reaktywacji 

samorządu terytorialnego; 

11 czerwca 2015 roku w panelu podczas konferencji „Dobre praktyki w 

ochronie dziedzictwa przemysłowego” w Walcowni Cynku w Szopienicach; 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431645.asx
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12 czerwca 2015 roku w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolii; 

19 czerwca 2015 roku w sesji wyjazdowej do Centrum Dokumentacji Tragedii 

Górnośląskiej 1945 roku w Radzionkowie; 

21 czerwca 2015 roku w uroczystości podniesienia kościoła pod wezw. Św. 

Szczepana w Bogucicach do godności Bazyliki Mniejszej;  

23 czerwca 2015 roku w koncercie Razem dla Katowic w Pałacu Młodzieży. 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie <zapis AV> 

 

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta za 

2014r. ( DS-135/15) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania o                                           

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok (DS-137/15).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku  budżetowego 2014 (DS-131/15). 

c. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym  

przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za  

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-135/15). 

d. sprawozdania  o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  

 miasta Katowice na lata 2014-2035 za 2014 rok (DS-138/15). 

 e. sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych  

 instytucji kultury  i  samodzielnego  publicznego  zakładu opieki zdrowotnej,  

 wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2014 rok (DS-           

 136/15).  

 f. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią i  

 raportem niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania  

 finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. (DS- 

 227/15).  

Wzorem lat ubiegłych, by uczynić  zadość  wymaganiom formalnoprawnym  

w punkcie 10 Pan Prezydent przedstawił przekazaną  Państwu Radnym 

dokumentację. Do wszystkich opracowań  można  było zadawać na bieżąco 

pytania. Natomiast właściwa debata absolutoryjna z wystąpieniami szefów 

klubów nastąpiła w punkcie 12 przed rozpatrzeniem projektu uchwały  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego.  

Państwo radni otrzymali stosowne materiały w ustawowo określonym terminie. 

Z materiałami tymi zapoznały się również komisje stałe Rady Miasta.                                                                                       

 

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa  przedstawił dokument wymieniony  

w punkcie 10a. - sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania 

budżetu miasta za 2014r. ( DS-135/15) wraz z informacją uzupełniającą do 

sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok 

(DS-137/15).  

/Przemówienie Prezydenta- zał. nr 2 do protokołu/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431735.asx
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Do przedstawionego dokumentu nie było pytań ze strony Państwa radnych. 

 

10b. - informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotycząca roku  budżetowego 2014 (DS-131/15). 

Do przedstawionego dokumentu nie było pytań ze strony Państwa radnych. 

 

10c. dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o przedłożonym  przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-

135/15). 

Opinię RIO – uchwałę nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015roku III 

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach odczytał 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Forajter.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna przypomniała, że Państwu 

Radnym przekazano również w ustawowym terminie zawarte w punkcie 10d. 

sprawozdanie  o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy  Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 za 2014 rok (DS-138/15). 

Do przedstawionego dokumentu nie było pytań ze strony Państwa radnych. 

 

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa przedstawił dokument w sprawie w 

punkcie 10e. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury  i  samodzielnego  publicznego  zakładu opieki zdrowotnej, 

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2014 rok (DS-

136/15).  

Do przedstawionego dokumentu nie było pytań ze strony Państwa radnych. 

 

10f.  sprawozdanie finansowe Miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią  

i raportem niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. (DS-227/15).  

Do przedstawionego dokumentu nie było pytań ze strony Państwa radnych. 

 

Przewodnicząca Rady podsumowała, że Rada zapoznała się ze wszystkimi 

dokumentami wymienionymi w punkcie 10 porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych  

i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku” (DS-145/15) wraz z 

autopoprawką. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-145/15) wraz  

z autopoprawką. 

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431801.asx
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Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa  przedstawił autopoprawkę. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 6 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XII/217/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2014 rok  (DS-134/15) wraz z autopoprawką z treści  której wynika m.in. 

nowy tytuł  tego projektu uchwały: Rozpatrzenie projektu uchwały w  

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2014 rok  oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego miasta Katowice za 2014 rok (DS-134/15). <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-134/15) wraz  

z autopoprawką. 

Stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Dariusz  Łyczko przedstawił 

opinię Komisji do wykonania budżetu miasta Katowice za 2014r. oraz 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok wraz z wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium 

za 2014 rok.   

(Wystąpienie Przewodniczącego RMI- zał. nr 3 do protokołu) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Forajter przedstawił uchwałę Nr 

4200/III/77/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.  

 

Przystąpiono do dyskusji: 

Pan Marek Chmieliński  Przewodniczący Klubu  Radnych „Forum 

Samorządowe i Marcin Krupa” przedstawił opinię Klubu do sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

/ Wystąpienie Przewodniczącego Klubu „FSiMK” – zał. nr 4 do protokołu/ 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731382
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307515.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431868.asx
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Pan Piotr Pietrasz Przewodniczący Klubu  Radnych „Prawo  

i Sprawiedliwość”  stwierdził, że dochody w budżecie zostały zrealizowane   

w wysokości 1 mld 615 mln zł. Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost wpływów 

z podatku od środków transportowych, utrzymanie wysokich wpływów ze 

środków zewnętrznych oraz utrzymanie znacznych dochodów ze środków 

krajowych. Prawidłowo oszacowano opłaty za odpady. Dobrze oceniono 

również  budżet obywatelski, jako nowe zjawisko pozwalające mieszkańcom na 

większą partycypację. Cieszy zwiększenie środków na realizację tego budżetu w 

2016r. Zjawiskiem niepokojącym są mniejsze wpływy uzyskane z podatku od 

nieruchomości, ale generalnie nie zaburzają one obrazu budżetu jako całości. 

Reasumując Klub Radnych „PiS” będzie głosował „za” udzieleniem Panu 

Prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014r.   

 

Pan Witold Witkowicz Przewodniczący Klubu Radnych „Platforma 

Obywatelska RP” przedstawił opinię Klubu do sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

/Wystąpienie Przewodniczącego Klubu PO” – zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 6 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XII/218/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2014r.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-232/15). 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 6 

głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XII/219/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  
Przewodnicząca Rady złożyła Panu Prezydentowi gratulacje, a Pan Prezydent 

Marcin Krupa podziękował radnym, Pani Skarbnik i służbom finansowym 

Miasta za udzielenie mu absolutorium. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731451
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307688.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431927.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731519
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435307880.pdf
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Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-229/15. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/220/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Jednostce Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia. <zapis 

AV> 

 

Do nazwy punktu 15 wniesiono  erratę na początku sesji. 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-230/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 2 czerwca 2015r. stwierdził, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na platformie konsultacji 

społecznych nie wniesiono żadnych uwag do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/221/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki 

Pomocniczej miasta Katowice nr 5 Brynów – Część Wschodnia Osiedle 

Zgrzebnioka. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-231/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 8 czerwca 2015r. stwierdził, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na platformie konsultacji 

społecznych nie wniesiono żadnych uwag do projektu uchwały.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436431982.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731648
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308262.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432042.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432042.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731724
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308433.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432100.asx


 15 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/222/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla 

zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego 

w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-

2019. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-233/15. 

Pan Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 12 maja br. poinformował, że do 

składu Zespołu wyznaczył następujących pracowników Urzędu Miasta:  

1. Pana Rafała Dłubaka Zastępcę Naczelnika Biura Rady Miasta 

2. Panią Beatę Musiał Inspektora w Biurze Rady Miasta 

3. Pana Łukasza Borgieła Inspektora w Biurze Rady Miasta.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i w wyniku 

uzgodnień międzyklubowych powołała do Zespołu następujących Radnych: 

1. Marka Chmielińskiego 

2. Krzysztofa Pieczyńskiego  

3. Witolda Witkowicza 

4. Krystynę Panek  

5. Prowadząca obrady zaproponowała aby Przewodniczącym Zespołu został 

Pan Marek Chmieliński, a wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof 

Pieczyński 

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i funkcje.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/223/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia 

Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na 

ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych 

w Katowicach na kadencję 2016-2019. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-234/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731793
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308607.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432165.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731862
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308722.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432221.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/224/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na 

lata 2010-2020” za 2014 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-235/15. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/225/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 

na 2015 rok”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-238/15. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.   

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/226/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej  

i Mikołowskiej w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-239/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/227/15/ 
( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435731933
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308779.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432280.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732015
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435308826.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432329.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732078
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435309035.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432386.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732144
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435309906.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2015 rok wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-240/15 wraz 

z autopoprawką.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa  przedstawił autopoprawkę. 

 

Radny Józef  Zawadzki zawnioskował o zwiększenie remontów, ponieważ jest 

dużo wyroków eksmisyjnych,  mieszkania w związku z tym niszczeją, to można 

by „rozdać mieszkańcom i byłoby na czynsze”.  

 

Pan Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nad systemowym działaniem trwają 

obecnie prace. 600 tys. zł przeznaczono już na remonty w nieruchomościach 

zarządzanych przez KZGM.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/228/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 wraz  

z autopoprawką.  <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-241/15 wraz 

z autopoprawką.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Miasta Pan Marcin Krupa  przedstawił autopoprawkę. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/229/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana A  P i pani D P z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 

przy ul. Obr. Westerplatte w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-242/15. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432456.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732223
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435309960.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432512.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732299
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310148.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432716.asx
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/230/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec A P za lokal mieszkalny przy ul. 

Józefowskiej  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-243/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/231/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani G Ł, pana L Ł i pana W Ł z 

tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-244/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/232/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 9 

Osiedle Tysiąclecia w sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 

Osiedle Tysiąclecia. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Marcin Krupa przedstawił raport z konsultacji społecznych 

projektu Statutu JP nr 9 Os. Tysiąclecia. 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-245/15. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732516
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310256.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432772.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732698
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310325.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432828.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732866
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310494.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432896.asx
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Projekt uchwały powstał na podstawie wyników konsultacji przedstawionych 

przez Pana Prezydenta w raporcie.   

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/233/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na 

terenie miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach 

pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.  

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-246/15. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/234/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/650/112 Rady Miasta Katowice w sprawie podziału miasta Katowice 

na stałe obwody głosowania. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-247/15. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu Komisji.  

Prezydent Miasta Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/235/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na 

terenie Miasta Katowice wraz z korektą. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435732939
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310545.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436432989.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435733102
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310617.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436433145.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435733185
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310684.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436434635.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-248/15 wraz 

z korektą. 

Korekta polega na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w zał. nr 1 do 

projektu uchwały. W zestawieniu tabelarycznym ( w pkt 3, klasa gruntu jest 

„Bp”, powinno być „Bi”).  

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

BRM po posiedzeniu Komisji.  

Prezydent Miasta Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z korektą. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/236/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie skarg: <zapis AV> 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T P na 

niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach.  

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-236/15. 

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. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XII/237/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych:  

1/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania naprawy 

nawierzchni ul. Wolności w rejonie przystanku autobusowego. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. wykonania naprawy schodów w przejściu podziemnym pod ul. Mikołowską 

2.2. dokończenia remontu i wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. 

2.3. przyjęcia do Żłobka Miejskiego w Katowicach 

2.4. złożenia wyjaśnień w zakresie podejmowanych działań przez UM Katowice 

umożliwiających prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę  

R. N. 

2.5. przydzielenia mieszkania pięcioosobowej rodzinie. 

2.6. przydziału mieszkania wielodzietnej rodzinie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435733248
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310746.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436433390.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1435733400
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/6/26/1435310797.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436435319.asx
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2.7. polityki oświatowej. 

3/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie rozszerzenia działalności bibliotecznej o 

zapewnienie mieszkańcom dostępu do wypożyczalni gier planszowych i 

edukacyjnych w miejskich bibliotekach publicznych. 

4/ Radnego Damina Stępnia w sprawie zmiany nazwy tablic informacyjnych w 

związku z podniesieniem kościoła św. Szczepana w Katowicach do godności 

Bazyliki Mniejszej. 

6/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie uporządkowania terenu na cmentarzu 

Komunalnym w Katowicach – Murckach na ul. Goetla. 

7/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

7.1. zamiany działki 4997/155. 

7.2. mieszkań przy ul. Klimczoka 4. 

7.3. pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

7.4. przyznania mieszkania. 

7.5. przejęcia działki przez Miasto Katowice. 

7.6. dofinansowania działalności sportowej KS ”Rozwój”. 

8/ Radnego Marka Nowary, Radnej Krystyny Panek i Radnego Witolda 

Witkowicza w sprawie lokalu przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP 4 i 6. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

9.1. zasad naboru oraz współpracy Wydziału Edukacji z dyrektorami szkół. 

9.2. udzielenia pomocy prawnej i mieszkania socjalnego. 

9.3. udzielenia szczegółowej informacji na temat podjętych działań w obszarze 

zwiększenia środków pieniężnych na remont lokali socjalnych i komunalnych 

9.4. umorzenia kary za bezumowne korzystanie z terenu pod garaż. 

9.5. komunikacji Katowice – Ustroń. 

9.6. przyjęcia dziecka do Gimnazjum nr 16. 

10/ Radnego Marka Nowary w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulic Agnieszki, Dębowa, Bukowa, Krzyżowa. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. rozwiązania problemów mieszkaniowych Rodziny p. D D. 

11.2. oświetlenia Kościoła Parafii pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników. 

11.3. ustanowienia odznaki Prezydenta Miasta Katowice. 

11.4. umożliwienia mieszkańcom wykupu mieszkań. 

11.5. zwrotu kaucji za mieszkanie. 

11.6. zwrotu poniesionych wydatków na wymianę instalacji gazowej. 

11.7. powołania Komisji Sterującej ds. Ewaluacji. 

12/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie przedłużenia ul. Józefowskiej. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje rannych: 

1/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie oświetlenia stadionu Rozwoju 

Katowice. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

2.1. utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Generała Stefana Grota – 

Roweckiego. 
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2.2. utworzenia zatok parkingowych na odcinku ulicy Panewnickiej pomiędzy 

ulicami Nizinną a Krzywą. 

2.3. poprawy bezpieczeństwa w pasie drogowym ulicy Marzanny. 

2.4. wykonania projektów uatrakcyjniających Dolinę Trzech Stawów. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka i Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

3.1. rozkładu jazdy i przebiegu tras linii autobusowych nr 688, 672, 695. 

3.2. uszczegółowienia uzasadnienia planowanej rozbudowy przedszkoli w 

dzielnicy Kostuchna. 

4/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie planowanej drogi w dzielnicy Podlesie 

oraz postępowania RJP w Podlesiu. 

5/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

5.1. naprawy oraz odnowienia latarni wzdłuż ul. Medyków w Ligocie. 

5.2. wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul. Zarańskiego. 

5.3. sfinansowania tablicy informacyjnej przy boisku na ul. Kijowskiej o treści: 

Obiekt Sportowy „IDA”. 

5.4. odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia rodzinnych domów dziecka 

w mieście Katowice. 

6/ Radnego Marka Nowary w sprawie remontu przejścia do Parku im.  

T. Kościuszki od ulicy Zgrzebnioka. 

7/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

7.1. pasów na przejściach dla pieszych na ul. Raciborskiej. 

7.2. położenia pasów zwalniających na ul. Chrobrego. 

8/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

8.1. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Szopienicach. 

8.2. wytypowania w Parku Olimpijczyków miejsca na honorowanie katowickich 

olimpijczyków. 

8.3. zwiększenia w okresie wakacyjnym ilości patroli Straży Miejskiej i Policji 

na kąpielisku nad akwenem Morawa w Szopienicach. 

 

Punkt 30 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o kilku pismach, które wpłynęły do 

Biura Rady Miasta: 

1. Wojewody Śląskiego - pismo z dnia 17 czerwca 2015 r. - poinformował w 

nim o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały Rady Miasta 

Katowice  nr IX/172/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 

Kościuszki i Kolejowej”. 

2. Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

dot. kontroli Prezydenta Miasta Katowice.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436433561.asx
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Wystąpienie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RIO  

w Katowicach. 

Prowadząca obrady odczytała również pismo Krajowej Rady Sędziów 

Społecznych w sprawie naboru ławników. 

 

Punkt 31 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.35. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                Krystyna Siejna  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/9/1436433623.asx

