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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 30 lipca  2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:40 

Numery podjętych uchwał: XIII/238/15 – XIII/255/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych ( na 28 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Tomasz Maśnica 

2/ Krzysztof Pieczyński 

3/ Borys Pronobis 

4/ Bożena Rojewska 
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Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XI i XII 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. Informacja  Prezydenta Miasta Katowice  nt. realizacji  uchwały nr 

XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  

przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice (DS-251/15). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  nadania Statutu Jednostce  

Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia ( DS-249/15).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia 

kandydata do Nagrody (DS-250/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-

253/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach (DS-254/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach (DS-255/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli 

wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-

259/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach 

(DS-260/15).  

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

miasta Katowice na 2015r. (DS-261/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-262/15).  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Katowice” ( DS-263/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części 

nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, położonej w 

Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i 

Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą  

w Mysłowicach (DS-264/15). 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach przysługującej od pani K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Józefowskiej  w Katowicach (DS-265/15).  

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani B W z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów  (DS-266/15).  

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pana J M i pani M M z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej (DS-267/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 

30.06.2015r. numer NPII.4131.2.16.2015 (DS-268/15). 

25. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani Izabeli  M-H  i  Pana P H na działania p.o. Dyrektora Śląskich 

Technicznych Zakładów Naukowych (DS-256/15).  

- Pana B W na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych (DS-

257/15).  

- Pani W W na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach (DS-258/15). 

26. Interpelacje radnych. 

27. Komunikaty i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.          

                                                                                           

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XIII sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Pana Prezydenta Miasta Katowice i Państwa Wiceprezydentów.  

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/2015/8/7/1438935151.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.  

Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała także Pana  brygadiera 

Jacka Szymę – Z-cę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Katowicach.   

Na podstawie listy obecności,  obrady sesji były prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Barbara 

Wnęk i Józef  Zawadzki.  

Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Radnej Barbary Wnęk i Pana Radnego Józefa 

Zawadzkiego zostali wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Radną Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, 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 XI i XII sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XI 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, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie protokół z XI sesji  z  dnia 19 czerwca 2015r.: 

Protokół został przyjęty większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała także, że protokół z XII  sesji Rady 

Miasta Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935212.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438259729.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935263.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438259781.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935316.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935316.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438259824.pdf
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BIP, w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie protokół z XII sesji  z  dnia 25 czerwca 2015r.: 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

W tym punkcie nie zgłoszono żadnych zmian do porządku obrad sesji.  

 
Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację z działalności między 

sesjami w okresie od 23 czerwca do 27 lipca 2015r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 
Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy w Gimnazjum nr 15 na Giszowcu 

będą dwie pierwsze klasy. Istnieje tam „spór od dłuższego czasu”. Szkoła 

twierdzi, że ma dostateczną ilość uczniów pozwalającą na utworzenie dwóch 

klas, podczas gdy miasto jest innego zdania. Odbywa się „żonglerka liczbami”, 

która powoduje spory i konflikty.  

Prezydent Miasta Pana Marcin Krupa poinformował, że Urząd Miasta opiera 

się na danych, które są rzetelne i pozyskiwane na podstawie kart meldunkowych 

dzieci, które należą do obwodu Gimnazjum nr 15. Z informacji tych wynika, że 

powinien być utworzony jeden oddział klasy pierwszej.  

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „jest 31 plus dwa, czyli 33, co 

wystarcza na utworzenie dwóch oddziałów”. 

 

Radny Marek Nowara zapytał o trzy sprawy: 

1/ w trakcie Komisji Edukacji w dniu 15 lipca br. zawnioskowano o utworzenie 

drugiego oddziału klasy pierwszej w Gimnazjum nr 15 w związku z tym, że jest 

w obwodzie 33 dzieci. Tymczasem 17 lipca br. rodzice zostali poinformowani, 

że będzie utworzony tylko jeden oddział. W związku z tym Radny zapytał czy 

będą utworzone dwa oddziały i czy wspomniane pismo z 17 lipca nadal jest  

w mocy i kiedy rodzice zostaną poinformowani o ewentualnym utworzeniu 

drugiego oddziału.  

2/ czy miasto Katowice zamierza brać udział w licytacji starego dworca PKP. 

3/ dwie interpelacje Pana Radnego wciąż czekają na odpowiedź, a minął ponad 

miesiąc. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438259881.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935368.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935439.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935502.asx
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Prezydent Marcin Krupa powtórzył, że zgodnie z danymi posiadanymi przez 

miasto, wynikającymi z kart meldunkowych zamieszkania dzieci,   

w obwodzie Gimnazjum nr 15 jest ich na jedną klasę. Pismo, o którym 

wspomniał Pan Radny Nowara jest więc nadal aktualne.  

Co do sprawy starego dworca, to nie zdarzyło się aby miasta stawało do 

przetargu na zakup nieruchomości. Nie będzie zatem czyniło tego i tym razem.  

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał czy w wyniku spotkania z władzami KHW 

zapadły decyzje o przejęciu przez miasto Klubu „Rozwój Katowice”. Zwrócił 

się z prośbą o przeznaczenie na ten Klub około miliona złotych w bieżącym 

roku, w celu umożliwienia dalszego funkcjonowania.  

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że odbył spotkanie z Panem Prezesem 

Katowickiego Holdingu Węglowego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa 

będących we władaniu KHW. Jest w nich także teren, na którym znajduje się 

Klub „Rozwój Katowice”. Miasto rozpatruje możliwość przejęcia niektórych 

nieruchomości, ale obecnie trudno określić ostateczną decyzję. Co do środków 

na działalność Klubu, to otrzymał on już w tym roku jedną z najwyższych 

dotacji dla klubów sportowych w mieście  w wysokości 530 tys. zł. 

Radny Józef  Zawadzki przypomniał, że w kontekście przejęcia 

nieruchomości, to KHW ma wobec miasta znaczne zadłużenie. „Można by to 

przejąć za podatki”.  Co do dotacji, to wciąż za mało, a Klub szkoli młodzież.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał skąd Urząd Miasta ma dane o ilości 

chętnych uczniów do pobierania nauki w klasie pierwszej danego gimnazjum. 

Wydaje się, że ze szkoły. „A potem miasto dane podane przez szkołę podważa  

i deprecjonując ich wartość, uważając, że to są dane naciągane. Tu jest jakaś 

olbrzymia sprzeczność, jakiś konflikt”.   

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że nie będzie tego komentował.  

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał skąd baza danych w Urzędzie Miasta, na 

podstawie której stwierdza, że może zostać utworzona jedna, dwie, czy trzy  

klasy.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że Urząd weryfikuje dane pozyskane ze 

szkoły. 

 

Radny Aleksander Uszok podziękował za przychylenie się przez Pana 

Prezydenta do prośby mieszkańców Kostuchy w sprawie kontynuacji konsultacji 

społecznych dot. łącznika drogowego ulicy Bażantów i Szarych Szeregów. 

Niepokoi jednak forma tych konsultacji. Radny zapytał czy nie można by 

pozostawić tradycyjnej formy tych konsultacji, tak jak to miało miejsce do tej 

pory. Bardzo dobrze sprawdziła się także przeprowadzana już w mieście,  

w Ligocie forma konsultacji warsztatowych. Czy w związku z tym nie można by 

zaproponować takiej właśnie formy przez miasto w omawianej sprawie.  
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Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że podjął decyzję o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych w jednej z form  zapisanych w uchwale Rady Miasta, 

tzn. w formie ankietyzacji. Pozwala się ona wypowiedzieć w sposób rzetelny. 

Będzie ją przeprowadzała  firma zewnętrzna m.in. w celu zachowania 

obiektywizmu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz nawiązał do wydarzenia jakie będzie miało 

miejsce w Katowicach, tzn. do wyścigu „Tour de Pologne”. Ważne podczas tego 

zdarzenia jest pokazywanie atrakcyjnych obiektów miasta. Wydarzenie to 

będzie transmitowane do 70 krajów. Olbrzymia odpowiedzialność spoczywa 

zatem na tych, którzy przygotowują materiały, czyli komentatorów  

i operatorów. Relacja wymaga bardzo szczegółowego planu ciekawych 

obiektów miasta oraz informacji dla osób zajmujących się transmisją wyścigu. 

Radny zapytał czy miasto ma dobrze przygotowane informacje na temat tego, co 

chcemy pokazać. W ubiegłym roku wystąpiły pewne niedociągnięcia w tym 

zakresie. Jest to wyjątkowa okazja do promocji miasta.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że jesteśmy przygotowani. Przekazano 

informację pisemną oraz dokonano wizji w terenie, tak żeby nie dochodziło do 

pomyłek i niedociągnięć. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „błędów nie może być”. 

Przykładem może był Tour de France, który był perfekcyjnie pokazywany jeżeli 

chodzi o wartości wizerunkowe i krajobrazowe terenów, po których jechali 

kolarze.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 25 czerwca  2015 roku  do 30 lipca 2015 roku  odbyła się  sesja 

Rady Miasta Katowice oraz 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady 

Miasta Katowice.                           

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w następujących 

wydarzeniach: 

27 czerwca 2015 roku w uroczystości otwarcia nowej siedziby Muzeum 

Śląskiego w katowickiej Strefie Kultury; 

3 lipca 2015 roku w otwarciu Pracowni Tomografii Komputerowej w szpitalu 

Murcki; 

15 lipca 2015 roku  w uroczystości z okazji Święta Policji; 

21 lipca 2015 roku  w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego KZK GOP. 
 

Punkt 9 Informacja  Prezydenta Miasta Katowice  nt. realizacji  uchwały nr 

XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935589.asx
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przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr  (DS-251/15).  

Komisja Rozwoju Miasta zapoznała się z w/w informacją. 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację. Wspomniał także  

o planowanym w centrum miasta wprowadzeniu strefy „Tempo 30”.  

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła 

informację  Prezydenta Miasta Katowice  nt. realizacji  uchwały nr 

XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  

przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice. 

 
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  nadania Statutu 

Jednostce  Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-249/15  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały. 

Pan Prezydent Marcin Krupa pismem z dnia 2 lipca 2015r. poinformował, że 

przedłożony projekt uchwały spełnia wymogi formalno-prawne. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na platformie konsultacji 

społecznych nie wniesiono żadnych uwag do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/238/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania 

wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie 

działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-250/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i w wyniku uzgodnień 

międzyklubowych zaproponowała do Komisji konkursowej następujących 

radnych: 

1. Krystynę Siejną  

2. Barbarę Wnęk 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935643.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935704.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438765687
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438259954.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438935928.asx
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3. Krystynę Panek 

Zaproponowane Radne wyraziły zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/239/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu 

Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle 

Zgrzebnioka. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-253/15. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/240/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-254/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła  projekt  uchwały.  

Brak było uwag do projektu ze strony Państwa Radnych 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Miasta Katowice winna 

rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

i nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych przez Pana Prezydenta  

Zatem głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego 

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

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła  nieuwzględnione uwagi  nr  1.1 i 1.2  

wniesionych przez  Panią  J.S-Z i Pana M.Z  (Pan Prezydent zaproponował nie 

uwzględniać ich w całości) 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie przedstawione uwagi.   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438765778
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260003.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936014.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438765853
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260079.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936067.asx
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Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, brak sprzeciwu  

i 5 głosów „wstrzymujących się” rozpatrzyła uwagi zgodnie  

z propozycją Pana Prezydenta. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/241/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-255/15. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  przedstawiła  projekt  uchwały.  

Radny Maciej Biskupski  zauważył, że jest to teren nieużytków i świetnie 

nadaje się pod proponowaną inwestycję. Zapytał w jaki sposób będzie 

następowało skomunikowanie tej nieruchomości.  

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  stwierdziła, że przy przystąpieniu do planu nie chciałaby 

przesądzać rozwiązań, gdyż dopiero w planie zasady te zostaną określone. 

Będzie to więc przedmiot przygotowanego w przyszłości planu.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że dobrze, iż katowickie firmy chcą 

inwestować w Katowicach. Zapytał czy firma Kamsoft kupiła już nieruchomość 

w nieograniczonym przetargu, czy na razie stwierdziła jedynie, że jest 

zainteresowana i poprosiła miasto o zmianę planu. Skoro bowiem na razie 

wyraziła jedynie zainteresowanie, a my już przystępujemy do opracowania 

nowego planu zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu miasta, 

„publicznie formułując informację, że jest to na wniosek firmy Kamsoft, to jaki 

my sygnał wypuszczamy do rynku. Drodzy inwestorzy, nie startujcie w tym 

przetargu, bo my już jesteśmy dogadani z firmą Kamsoft. Czy w Pana opinii to 

jest jeszcze niegospodarność, czy już korupcja”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że od wielu lat miasto Katowice realizuje 

plany zagospodarowania przestrzennego dla różnych inwestorów, którzy chcą 

zainwestować w tym miejscu po to aby można było zintensyfikować tereny, jak 

chociażby obecnie omawiany. „Jeżeli chodzi o Pana domniemania, to może tak 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260165.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438765931
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260231.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936144.asx
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jest w innych instytucjach, ale zapewniam Pana, że tak nie jest w mieście 

Katowice”.  

 

Radny Michał Luty zapytał czy „gdyby doszło do przetargu dzisiaj, to ta 

wartość tego gruntu byłaby wyższa, czy jeżeli będzie zmieniony plan 

zagospodarowania, to będzie wyższa. Bo to jest klucz do wiedzy”.  

 

Pani Teresa Homan-Chanek - Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego  stwierdziła, że najistotniejsze jest to, iż przekazanie tego 

terenu na przetarg zgodnie z obecnym planem zagospodarowania daje niższą 

wartość wyliczoną przez rzeczoznawcę. W związku z tym po sporządzeniu 

planu wartość przedmiotowej nieruchomości będzie wyższa. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/242/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-259/15. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i w wyniku uzgodnień 

międzyklubowych powołała do Jury Nagrody następujących Radnych: 

1. Magdalenę Wieczorek  

2. Tomasza Szpyrkę  

Zaproponowani Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/243/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Misjonarzy 

Oblatów 26 w Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438766002
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260310.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936208.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438766085
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260366.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936279.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-260/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/244/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian  budżetu  

miasta Katowice na 2015 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-261/15 wraz 

z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie.   

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały.  

Radna Barbara Wnęk wyraziła swoje niezadowolenie z powodu faktu, że tak 

istotne decyzje dla budżetu miasta Katowice, jak wydatkowanie środków 

publicznych są przedstawiane  „na ostatnią chwilę”. Radni powinni mieć czas 

aby przeanalizować pewne kwestie, móc zastanowić się  przed podjęciem  

słusznych decyzji. Radna zapytała skąd ten pośpiech oraz poprosiła  

o szczegółowe  wyjaśnienie zadania zawartego pod nazwą „realizacja 

Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – „Informatyzacja Urzędu” na 

kwotę ponad 1 mln zł.  

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska przeprosiła za wprowadzanie zmian 

w budżecie w krótkim czasowo terminie. Jednak ze względu na okres 

wakacyjny i dłuższą niż zwykle przerwę pomiędzy sesjami, postanowiono 

wprowadzić wnioskowane zadania w ramach autopoprawki. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że zadanie wspomniane przez Panią Radną wynika z konieczności 

przystosowania sprzętu komputerowego do nowych zadań, nowych programów. 

Obecna infrastruktura informatyczna szybko się zużywa. Ponadto zadanie 

wynika także ze zmiany podmiotu prowadzącego bankową obsługę budżetu 

miasta Katowice.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XIII/245/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

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

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438767039
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260421.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936341.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438767239
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260467.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936393.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-262/15 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 większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XIII/246/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” wraz  

z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-263/15 wraz  

z  autopoprawką. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił autopoprawkę do projektu 

uchwały.  

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że na czerwcowej Komisji 

Infrastruktury i Środowiska radni usłyszeli, że dokument jest gotowy, 

tymczasem otrzymali go dopiero dwa dni przed komisją. Projekty otrzymują 

radni w „ostatniej chwili, na ostatni moment”. Jest to uchwała licząca 13 stron, 

do której wprowadzamy 5 stron poprawek. Czy nie byłoby zasadne, aby był to 

tekst jednolity. Byłoby to wówczas bardziej klarowne i transparentne. Radna 

zwróciła także uwagę na zapis § 15 punkt 2. Co stoi na przeszkodzie, żeby 

dokument (lista) był wywieszany nie tylko na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 

ale znalazł się na stronie internetowej UM, czyli przyjął formę elektroniczną.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula przeprosił za techniczną omyłkę w postaci 

niewłaściwej, pierwotnej wersji uzasadnienia do projektu uchwały 

zaprezentowanej w trakcie Komisji Infrastruktury i Środowiska. Co do tekstu 

jednolitego, to obecnie Urząd Miasta pracuje nad nowym kompleksowym 

podejściem do tematu. Będzie ono czytelne i klarowne. Wiceprezydent 

zadeklarował, że projekt zawierający nowe zapisy w ciągu kilku miesięcy 

zostanie radnym przedstawiony. Ze względu na istniejącą społeczną potrzebę 

przyznawania mieszkań do remontu  i w celu możliwości uruchomienia  

stosownych procedur, dzisiejszy projekt uchwały został wprowadzony na 

obecną sesję. W sprawie udostępniania listy na tablicy ogłoszeń, to 

Wiceprezydent  zapewnił, że wszystkie dostępne komunikatory miejskie, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438767317
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260522.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936475.asx
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włącznie z publikatorami „Nasze Katowice” zostaną wykorzystane, tak by 

mieszkańcy nie mieli problemów w staraniu się o uregulowane uchwałą 

mieszkania do remontu.  

Radna Magdalena Wieczorek podziękowała za takie zapewnienia, gdyż bała 

się, „że w naszym mieście średniowieczem trąca”.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

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

/Uchwała nr XIII/247/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na 

okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, 

położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą  

w Mysłowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-264/15.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Marek Nowara zauważył, że cieszy szansa na rewitalizację tego terenu, 

bardzo ważnego dla północnej części Wełnowca. Radny zapytał co z resztą 

budynków wchodzących w kompleks zabytkowej Kolonii Alfred, o których nie 

wspomina się w projekcie uchwały. Czy nie byłoby lepiej, gdyby ogłosić 

konkurs na koncepcję zagospodarowania tego terenu i jego zagospodarowania 

dla organizacji pozarządowych, gdyż byłoby to wówczas bardziej przejrzyste  

i dostępne dla większej ilości podmiotów. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że około półtora roku temu zwróciła się 

do niego Fundacja  „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z propozycją współpracy  

w zakresie możliwości zrealizowania szczytnego celu jakim jest wioska 

dedykowana dzieciom i seniorom. Są to dzieci kierowane do takich ośrodków  

z rodzin zastępczych, w celu stworzenia swoistej  grupy w myśl idei Jana Pawła 

II Wioski takie funkcjonują już, np. na terenie Niemiec. Początkowo fundacja 

zabiegała o pozyskanie całego terenu na własność i realizację tego 

przedsięwzięcia. „Wioska Serc Jana Pawła II” deklaruje, że posiada możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację celu. Projekt ten był już 

procedowany w poprzedniej kadencji Rady Miasta, jednak został wycofany. Po 

ponowieniu wniosku przez Prezesa fundacji, miasto podjęło decyzję, że ze 

względu na pewne ryzyko związane z realizacją zamierzenia, zaproponuje 

możliwość wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat, zamiast sprzedaży 

gruntu na własność. W tym okresie fundacja powinna rozwinąć działalność. Był 

to jedyny pomysł, który pojawił się w stosunku do terenu Kolonii Alfred, stąd 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438767391
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260586.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936537.asx
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nie brano pod uwagę procedury konkursowej. Jest zatem fundacja, która posiada 

środki na realizację tego przedsięwzięcia, miasto chce aby tego typu ośrodek 

powstał. Dodatkowo można by teren z zabytkową zabudową Kolonii Alfreda 

zrewitalizować, przy braku wykorzystania środków miejskich.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski przypomniał, że projekt uchwały został 

wycofany w poprzedniej kadencji Rady Miasta, gdyż pojawiły się wątpliwości 

wśród radnych dotyczące braku konkurencyjności  trybu postępowania. Obecnie 

mamy zmianę decyzji, tzn. nie mamy sprzedaży nieruchomości, tylko 

wydzierżawienie, jednak w tym samym trybie, czyli bez zachowania trybu 

konkurencyjności. Jest to wyjątek od zasady. Skoro tak jest to „powinniśmy 

wiedzieć komu, dlaczego i na jakich warunkach oddajemy tę nieruchomość. 

Wszak decydujemy o majątku gminy, który powinien pracować  

i to jak najbardziej efektywnie w wymiarze i finansowym i społecznym. 

Tymczasem nie mamy żadnej informacji o tym podmiocie, jego wiarygodności 

finansowej, nie mamy żadnej informacji o szczegółach umowy dzierżawy, czyli 

jaki będzie czynsz z tej nieruchomości płacony, jaka jest wiarygodność 

finansowa tego podmiotu, czyli czy dysponuje zasobami zarówno finansowymi, 

jak i ludzkimi na zrealizowanie tej inwestycji, co się będzie działo z nakładami 

na tę nieruchomość po zakończeniu trwania terminu dzierżawy. Czy wartość 

tych nakładów będzie tak istotna, że będzie prawo wykupienia tej 

nieruchomości, czy też wartość nakładów przejdzie na własność gminy 

Katowice. Nie mamy tych informacji, więc trudno podejmować decyzję”.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że w celu lepszego poznania działalności 

fundacji, przedstawiciele, w tym Prezes jest na sali i może zabrać głos w tej 

sprawie. Dzierżawa, sprzedaż jest przez miasto praktykowana. Stosowne 

obostrzenia zapisywane są w umowach, zabezpieczając przed możliwością 

zrealizowania innej inwestycji aniżeli ta, na którą zostaje wystawiona sprzedaż, 

czy dzierżawa. Umowa dopiero zostanie sporządzona, oczywiście po podjęciu 

uchwały przez Radę Miasta. W tej umowie zapewne znajdą się także zapisy na 

temat ewentualnego zwrotu nakładów, jeżeli takie zostaną poniesione. Będą tam 

także wskazane terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że cele fundacji są szczytne, w skład komitetu 

honorowego wchodzą takie osoby jak np. prof. Jerzy Buzek, natomiast dobrze 

byłoby gdyby można było zapoznać się z przygotowaną umową, aby nie 

powtórzyć sytuacji, jaka miała miejsce z Katowicką Strefą Biznesu, czy placem 

obok Urzędu Miasta.  

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o losy gruntu i umowy. Ponadto czy to ma być 

pierwsza tego typu wioska tworzona przez fundację, czy też ma już ona 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu obiektów.  
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W związku z wnioskiem Ks. Jana Grzesicy, który wpłynął na ręce 

Przewodniczącej Rady, o możliwość zabrania głosu przez Prezesa Fundacji 

„Wioska Serc im. Jana Pawła II” na sesji, Prowadząca obrady poddała ten 

wniosek pod głosowanie Rady.  

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 24 głosy „za”, wyraziła zgodę na 

zabranie głosu przez Wnioskodawcę. 

 

Ksiądz Jan Grzesica poinformował, że „sprawa dla człowieka o sercu jest 

bezdyskusyjna”. Do dyskusji jest jak to zrobić, by miasto na tym dobrze wyszło, 

podobnie jak fundacja. Nie jest to pomysł nowy. W Niemczech funkcjonują już 

takie wioski, podobnie, jak kilka ośrodków w Polsce. Ksiądz poprosił „żebyśmy 

wszyscy wspólnie spróbowali uszczęśliwić więcej dzieci. Dziecko potrzebuje 

miłości i jakiś warunków, a fundacja jest po to aby tym dzieciom pomóc”. 

Istnieje już ona parę dobrych lat. Od trzech lat prowadzona jest dyskusja  

z Urzędem Miasta i bardzo dobrze, że dzisiaj jest ta sprawa omawiana na sesji. 

„To nie jest żaden interes dla  fundacji, ani dla mnie”. Miasto zaproponowało 

teren, ponieważ jego przedstawiciele zauważyli, że jest to potrzebna inicjatywa. 

„Są zamykane domy dziecka, gdzie pójdą te dzieci, kto je przyjmie”. „To 

humanum jest też ważne”. Wszystkie sprawy formalne muszą być załatwione 

tak, aby nie było żadnych wątpliwości. „Nie zależy nam na tym aby posiadać 

grunt, może być dzierżawa, chodzi o rzecz, aby te dzieci miały gdzie mieszkać  

i mogły się rozwijać”. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, 

zbierane są fundusze w ramach 1 % podarowanego podatku. Mamy środki, są 

firmy które zgłaszają się do pomocy. Takich firm jest sporo. Można więc 

uruchomić społeczną inicjatywę pomocy. Także młodzież zapewne włączy się 

do pomocy.  

 

Radny Marek Nowara nawiązał do sprawy losu kolejnych budynków 

znajdujących się w Kolonii Alfred. Jeżeli poczekamy jeszcze kolejnych kilka 

lat, to z obecnych nieruchomości niewiele pozostanie. Nie chodzi więc o los 

trzech budynków, tylko całego kompleksu. Fakt, że tylko jedna fundacja 

zgłosiła się, nie oznacza, że w przypadku jakichkolwiek sygnałów w tym 

zakresie ze strony miasta, zapewne wiele organizacji także zgłosiło by się do 

zagospodarowania tego terenu. Co do środków zewnętrznych, to z pewnością 

chodzi o środki z Unii Europejskiej. Co stanie się w przypadku gdy fundacja nie 

pozyska tych funduszy. Radny zapytał o doświadczenia fundacji w rewitalizacji 

tego typu budynków poprzemysłowych. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jeżeli chodzi o rewitalizację, to są to 

budynki mieszkalne, nie poprzemysłowe. Ich remont, ze względu na wpis do 

rejestru zabytków, odbywać się będzie pod nadzorem konserwatora zabytków. 

Co do pozostałych budynków, to jest nadzieja, że powstaną tam normalne 

mieszkania, jako osiedle rodzin pełnych, sierot i seniorów. Jest to projekt 

sprawdzony w innych krajach, także w Polsce. Byłby to jedyny projekt  
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w Polsce, gdzie byłaby połączona funkcjonalność domów rodzin zastępczych, 

gdzie dzieci wychowywały by się z seniorami. Forma dzierżawy na 10 lat, daje 

bezpieczeństwo miastu, w tym Prezydentowi, gdyż to właśnie Prezydent, a nie 

Rada Miasta, podejmie ryzyko odpowiedzialności za podpisaną umowę. Umowa 

doprecyzuje szczegóły, na jaki cel, w jakim okresie czasu powinny być 

remontowane kolejne budynki. Ze słów Prezesa fundacji wynika, że jej sytuacja 

finansowa jest stabilna. 

 

Radny Maciej Biskupski przypomniał, że tak naprawdę Rada Miasta 

podejmuje decyzję o tym, że będziemy odstępować od przyjętej powszechnie 

procedury, ale to Pan Prezydent będzie ponosił odpowiedzialność i to On także 

zostanie zobowiązany do podpisania takiej umowy, która zabezpieczy interes 

miasta. To, że Kolonia Alfreda wymaga pilnych inwestycji, to nie podlega 

dyskusji. Realizacja tego celu planowana jest w ramach środków zewnętrznych. 

Czy to będzie konkurs. Co stanie się w sytuacji, w której fundacji nie uda się 

pozyskać środków finansowych na tę rewitalizację Czy fundacja ma 

zaplanowane i rozeznane koszty planowanej inwestycji.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że taka jest deklaracja fundacji. Zostanie to 

zapewne zapisane w umowie. Jeżeli nic nie będzie się działo na 

nieruchomościach lub nie będzie to związane z celem umowy, to umowa ta 

zostanie rozwiązana.  

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna stwierdziła, że pytania są tak 

szczegółowe  jakbyśmy byli na etapie inwestycyjnym. Kosztorys to także jest 

koszt. Nikt nie robi go przed wymaganym terminem.  

 

Radny Maciej Biskupski  zapytał czy fundacja posiada środki na zrealizowanie 

inwestycji, w przypadku nie pozyskania środków zewnętrznych.  

 

Ksiądz Jan Grzesica wyjaśnił, że fundacja ma już środki na pierwszy budynek. 

Możemy rozpocząć już w bieżącym roku. Ksiądz powtórzył, że fundacja ma 

status organizacji pożytku publicznego. „Nie robiliśmy wielkiej propagandy, nie 

mając pewności, że przejdzie ta sprawa”. „Poradzimy sobie”. „Proszę nam 

zawierzyć”. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski zauważył, że miasto nie zawsze potrafi 

zabezpieczyć swój interes, jak chociażby w przypadku nieruchomości na 

skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Damrota. Miał być tam hotel,  

a „nieruchomość stoi i straszy”. Tutaj mamy do czynienia z trybem 

bezprzetargowym, bez trybu konkursu, bez sprawdzenia wiarygodności 

partnera, bez wyboru najlepszej oferty. Programowo i finansowo mamy się 

zgodzić na oddanie nieruchomości nie wiedząc na jakich zasadach. „Proste 

pytania: jaki będzie czynsz miesięczny, w jaki sposób będą rozliczane nakłady 
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na tą nieruchomość, która pozostanie nieruchomością miasta Katowice, w jaki 

sposób zostanie zakończona umowa dzierżawy, w jaki sposób zostanie 

zabezpieczony interes miasta, jeżeli ta inwestycja nie zostanie zrealizowana”. 

Środki unijne, pod warunkiem ich pozyskania  służą do celów inwestycyjnych,  

a następnie ten obiekt trzeba utrzymać. Trzeba pokryć koszty podatku od 

nieruchomości, mediów, czynszu, zatrudnienia personelu. Jaką mamy pewność, 

że ta inwestycja zostanie dobrze zrealizowana, skoro nie przeprowadziliśmy 

konkursu, a ofertę mamy jedną, niesprawdzoną.   

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że w przypadku zaproponowanej umowy 

dzierżawy, miasto podejmie działania polegające na takim skonstruowaniu 

umowy, z zapisami pełnego zabezpieczenia interesu miasta. Nikt nie chce 

sytuacji, w której coś nie zostanie wykonane. W przypadku wymienionej na 

wstępie wypowiedzi Pana Radnego Godlewskiego nieruchomości, mieliśmy do 

czynienia z jej sprzedażą, nie dzierżawą. Nabywca posiadał środki na zakup  

i realizację, a pomimo tego nie wykonał zamierzenia. Nie ma więc 100 % 

pewności i zabezpieczeń. Omawiany obszar jest dzisiaj w stanie bardzo 

zdegradowanym. Fundacja ma określony pomysł, cel i gwarancje finansowania. 

Prezydent powtórzył, że ciężar umowy będzie spoczywał na Prezydencie, a nie 

na Radzie Miasta.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o „ideę ducha”. Czy Ksiądz ma już 

doświadczenie w takich przedsięwzięciach. Czy powstanie takiej wioski nie 

powoduje jakiejś stygmatyzacji tych dzieci i rodzin, czy nie są one odłączone od 

środowiska i czy  nie tworzy to gett.  

Ksiądz Jan Grzesica stwierdził, „że nic gorszego nie mogło by się stać, jak 

stworzyć getta tychże wiosek serca… W Warszawie jest światowe centrum 

wiosek serca. Oni nam proponują współpracę, oni proponują wymianę, wyjazdy 

za granicę na wakacje, dzieci będą chodziły do normalnej szkoły. To będą 

rodzinne domy dziecka”.  

 

Radny Witold Witkowicz chciał poznać opinię Wydziału Polityki Społecznej 

na temat planów fundacji. Ma ona szczytne cele. Żadna fundacja nie prowadzi 

jej jednak samodzielnie w zakresie finansowania. Zawsze wymaga to także 

środków finansowych miasta. Nie jest to łatwa działalność, nawet przy pomocy 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Radny podał przykład fundacji „Aniołów 

Stróżów”. Fundacja „Wioska Serc im. Jana Pawła II” działa na terenie dwóch 

miast, co także budzi pewne kontrowersje. 

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że Wydział Polityki Społecznej  

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z fundacją. Opinia jest 

jak najbardziej pozytywna.  

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że chciałby poznać ten dokument. Raz 

jeszcze zwrócił uwagę na działanie fundacji na terenie dwóch miast.  
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Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna przypomniała, że jako miasto 

Katowice „wysyłamy dzieci po terenie całego kraju”. Podobnie w przypadku 

seniorów. Kieruje się ich tam, gdzie jest miejsce. Wyrwanie dziecka ze 

środowiska jest najgorszą rzeczą, dlatego dobrze jeżeli takie miejsca będą na 

miejscu.  

 

Radny Michał Luty kierując słowa do Radnego Godlewskiego, stwierdził, że  

odpowiedź jaką uzyskał na zadane przez siebie pytania zadowoliła go i po 

wypowiedzi Księdza jest przekonany co do tego wniosku. Natomiast co do 

tematu braku konkurencyjności, to „nie każda konkurencyjność człowieka 

uspokaja”. Dodał, że był świadkiem walki dwóch konkurencyjnych grup o to, 

które kasyno gry dostanie koncesję i w tym przypadku konkurencyjność nie była 

budująca.   

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że umowy się pisze na „złe czasy, nie 

na dobre i pisze się je po to, aby zarządzać, dzielić się ryzykami  

i je minimalizować”. Radny stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na zadawane 

przez siebie pytania. Rada Miasta ma się zgodzić na to, aby Prezydent podpisał 

umowę z kimś bez procedury konkurencyjnej, „ w sytuacji kiedy Pan nawet nie 

ma wyobrażenia jak będzie wyglądała ta umowa i w jaki sposób interesy miasta 

będą w niej zabezpieczone. To jest po prostu  niepoważne traktowanie Rady”.   

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 13 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 9 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIII/248/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani K G  

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefowskiej  w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-265/15.  

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/249/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438767452
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260686.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936734.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438769815
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260744.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B W z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-266/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/250/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 
 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana J M i pani M M z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-267/15. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/251/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody 

Śląskiego z dnia 30.06.2015r. numer NPII.4131.2.16.2015 . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-268/15. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/252/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie skarg: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936790.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936790.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438770043
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260822.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936850.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438770286
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260877.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438936902.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438770493
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438260944.pdf


 21 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani  

I  M-H  i  Pana P H na działania p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-256/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Radna  Barbara Wnęk w nawiązaniu do wniosków pokontrolnych po 

przeprowadzonej kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty, zapytała czy Pan 

Prezydent planuje wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Dyrektora placówki.   

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 
Radny Maciej Biskupski poinformował, że był w zespole badającym skargę. 

Wydaje się, że w tym przypadku bardziej naruszono godność nauczyciela, a nie 

ucznia.  

 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że Kuratorium wydało zalecenia. Sprawa 

więc powinna  zostać sprawdzona.  

 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIII/253/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg  Pana B W 

na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-257/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIII/254/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937014.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438770726
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438261008.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937095.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438770986
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438261073.pdf
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W W 

na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-258/15. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt 

uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

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

/Uchwała nr XIII/255/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. wykonania remontu drogi dojazdowej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka im. Jana Pawła II - Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 

6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  

1.2. naprawy powierzchni na przejeździe kolejowym usytuowanym na styku ulic 

73 Pułku Piechoty i Kolejowej w Katowicach, 

1.3. dokończenia remontu dachu Kościoła świętych Jana i Pawła Męczenników 

w Katowicach – Dębie, 

1.4. uzupełniająca w sprawie finansowania działalności KS „Rozwój”, 

1.5. uzyskanych odpowiedzi dotyczących polityki oświatowej miasta Katowice. 

2/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

2.1. zmiany trasy autobusu linii 940 i skomunikowanie Strefy Kultury, 

2.2. uwzględnienia ul. Bagiennej i budynków mieszkalnych przy ul. Saint-

Etienne w procesie aktualizacji mapy akustycznej dla miasta Katowice. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. odpowiedzi uzyskanej w sprawie zasad naboru oraz współpracy Wydziału 

Edukacji z dyrektorami szkół, 

3.2. możliwości udziału w wizji lokalnej przy kolejnej propozycji przydziału 

lokalu mieszkalnego dla mieszkańców Katowic, 

3.3. zwrotu warunków mieszkaniowych przy ul. Raciborskiej, 

3.4. zabezpieczenia terenu przy ul. Śląskiej, 

4/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie: 

4.1. oświetlenia ulicy Pośpiecha na tyłach cmentarza w dzielnicy Załęże, 

4.2. postawienia wiaty przystankowej na ulicy Kochłowickiej w dzielnicy 

Załęska Hałda, 

4.3. remontu ulicy Grzyśki w dzielnicy Stara Ligota, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937161.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1438771190
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/7/30/1438261189.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937237.asx
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4.4. wysprzątania terenów po byłych ogródkach działkowych w rejonie ulicy 

Widok na osiedlu Ducha. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie organizacji Memoriału 

Redaktora Dariusza Kmiecia w halowej piłce nożnej. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

6.1. zmiany decyzji o przydzieleniu uczniów do gimnazjum, 

6.2. odpowiedzi uzyskanych w temacie powołania Komitetu sterującego ds. 

opracowania Polityki Edukacji w Mieście Katowice, 

6.3. warunków funkcjonowania gimnazjów, 

6.4. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Gallusa i Mikołowskiej, 

6.5. uzupełniająca w sprawie odtworzenia jezdni po wykonaniu kanalizacji przy 

ul. Stromej 2-8, 

7/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

7.1. udostępnienia pomieszczeń Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 

Bochenek na potrzeby działalności Muzeum Historii Komputerów i 

Informatyki, 

7.2. ograniczenia ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 t na ul. Bohaterów Monte 

Cassino w dzielnicy Zawodzie, 

7.3. wniosek w sprawie zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusu linii 

numer 600, 

7.4. wniosek w sprawie zagospodarowania zieleni oraz likwidacji mini 

ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek rowerowych dla dzieci w Parku 

Budnioka, 

7.5. wniosek w sprawie wprowadzenia ograniczenia na ul. Ordona przejazdu 

pojazdów powyżej 2,5 t, 

7.6. wniosek w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy przystanku 

tramwajowym „Katowice Stęślickiego” przy Parku Budnioka na Koszutce, 

8/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

8.1. remontu podwórka, chodnika od strony podwórka, klatki schodowej i rynien 

przy budynku na ulicy Agnieszki 20 w Dzielnicy Dąb, 

8.2. remontu podwórka i schodów przy budynku na ulicy Agnieszki 25 w 

dzielnicy Dąb, 

8.3. kładki nad torami kolejowymi na ulicy Pośpiecha, przy Osiedlu Janasa, 

8.4. ilości oddziałów klas pierwszych w Gimnazjum nr 15. 

9/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie: 

9.1. dziur w jezdni na zjeździe przy os. Paderewskiego (Praktiker), 

9.2. chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Sikorskiego 45, 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie ograniczenia zatrudnienia 

pracowników administracji i obsługi. 

11/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie: 

11.1. wniosek w sprawie podjęcia działań umożliwiających swobodne 

korzystanie ze stacji rowerowej w Strefie Kultury,  
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11.2. ponownej analizy możliwości wprowadzenia ograniczeń parkowania 

pojazdów na jezdni na ulicy Nadgórników. 

12/ Radnej Krystyna Siejna w sprawie stworzenia systemu odbioru odpadów 

innych niż komunalne z placówek edukacyjnych miasta w ramach opłaty 

śmieciowej. 

13/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

13.1. dofinansowania KS „Rozwój”, 

13.2. przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach, 

13.3. trasy linii autobusowej nr 12, 

13.4. postawienia sezonowego ogródka gastronomicznego, 

13.5. wydzielenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej. 

13.6. poprawy estetyki i jakości zieleni w Parku usytuowanym na Placu 

Andrzeja. 

14/ Radnego Adama Skowrona w sprawie:  

14.1. wniosek w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

przy ul. Poniatowskiego, skrzyżowanie z Barbary. 

14.2. wniosek w sprawie posadzenia drzew w miejsce wyciętych na ul. 

Poniatowskiego. 

14.3. wniosek w sprawie posadzenia drzew w miejsce wyciętych na ul. 

Królowej Jadwigi, 

14.4. wniosek w sprawie zmiany kierunku ruchu na ul. Bratków w Katowicach, 

14.5. wniosek w sprawie ławki w pobliżu przychodni zdrowia na ul. 

Powstańców. 

15/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

15.1. utrzymania „Punktu przyjęć Dzielnicowych”, 

15.2. Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020, 

15.3. elektronicznego systemu naboru do szkół, utworzenia nowych kierunków 

kształcenia i działań związanych z „Rokiem Szkoły Zawodowców 2014/2015”, 

15.4. działań podjętych przez Wydział Promocji w ramach programu MEN 

„Rok Szkolny Zawodowców 2014/2015” oraz dofinansowania promocji 

kształcenia zawodowego, 

15.5. funkcjonowania sklepów z dopalaczami, 

15.6. pomocy w uzyskaniu mieszkania (K.P.), 

15.7. pomocy w uzyskaniu mieszkania (J.P.), 

15.8. remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 18, 

15.9. likwidacji punktu skupu zbierania odpadów, 

15.10. w związku z uzyskaną odpowiedzią na interpelację w sprawie zwrotu 

poniesionych wydatków na wymianę instalacji gazowej, 

15.11. w związku z odpowiedzią na interpelację w sprawie warunków 

funkcjonowania gimnazjów, 
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15.12. w związku z odpowiedzią na interpelację w sprawie odpowiedzi 

uzyskanych w temacie powołania Komitetu sterującego ds. opracowania 

Polityki Edukacji w Mieście Katowice. 

16/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie dworca kolejowego w Dąbrówce 

Małej. 

17/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu nawierzchni i budowy 

chodników na ulicy Pokładowej. 

18/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie strategii wobec GKS-u Katowice. 

19/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

19.1. wyjaśnienia przyczyny drastycznej dopłaty za centralne ogrzewanie 

naliczonej Pani I H zamieszkałej przy ul. Świdnickiej, 

19.2. sprawiedliwego podziału gruntu pomiędzy lokatorami z ulicy Małopolskiej 

2 i Piotrowickiej 19 według stanu przynależności od roku 1947. 

20/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie: 

20.1. parkingu przyległego do posesji przy ul. Paderewskiego 30, 

20.2. wymiany barierek przy przystanku tramwajowym Brynów Gawronów przy 

ul. Kościuszki. 

21/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie: 

21.1. remontu bocznej ulicy Le Ronda, 

21.2. pojemników na śmieci usytuowanych w pasie drogowym dróg 

publicznych, 

21.3. zamknięcia drogi umożliwiającej dojazd samochodem do stawu Borki. 

22/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie problemu tzw. dopalaczy. 

23/ Radnego Marka Chmielińskiego w sprawie usunięcia awarii jezdni przy 

studni kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Baczyńskiego. 

24/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie kanalizacji przy ul. Józefowskiej 

25 B. 

25/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnego Marka Nowary i Radnego 

Macieja Biskupskiego w sprawie utrzymania terenów podlegających KZGM w 

dzielnicy Koszutka. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnej Magdaleny Wieczorek  i Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie 

wymiany okien w salach Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, 

2/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie remontu przejazdu kolejowego na 

ulicy Dobrego Urobku. 

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

3.1. działalności oficera rowerowego w Katowicach, 

3.2. nawierzchni ulicy Tomasza oraz ulicy Grzyśki. 

4/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

4.1. usprawnienia orzecznictwa Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, 

4.2. rozkładu jazdy i przebiegu tras linii autobusowych przebiegających przez 

dzielnicę Kostucha, 
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4.3. remontu Sali gimnastycznej i bieżni w SP 29. 

5/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przy wyjeździe z ul. Krupińskiego w dzielnicy Kostucha. 

6/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie opracowania Katowickiej 

Polityki Reklamowej.  

 

Punkt 27 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna poinformowała, że:  

1. Do 10 września 2015r. mogą  Państwo zgłaszać wnioski do projektu budżetu 

miasta Katowice na 2016r.  

2. Otrzymała trzy rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 i 6 

lipca 2015r. dotyczące : 

-  stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/173/15 Rady Miasta Katowice z dnia 

29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze 

fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK 

„Wujek”, 

- stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/174/15 Rady Miasta Katowice z dnia 

29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej, 

- stwierdzenia w części nieważności uchwały nr IX/172/15 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie 

skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej 

3.Otrzymała  także doręczenie prawomocnego orzeczenia – wyroku WSA w 

Gliwicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego 

Katowice- Północ na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. 

nr XLIX/1153/14 w przedmiocie transportu drogowego i przewozów 

(stwierdzono nieważności zaskarżonej uchwały w całości).   

4. Karnety na „Off Festival”, który odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2015r. 

będą do odbioru przez Państwa Radnych w sekretariacie BRM w pok. 203. 

 

Radny Józef Zawadzki wniósł, aby na Klub „Rozwój Katowice” przeznaczyć 

potrzebne środki, np. kosztem odebrania części z nich Klubowi GKS GieKSa 

Katowice S.A. 

 

Pan J K złożył na ręce Przewodniczącej Rady wniosek  

o zabranie głosu na sesji.  

Rada Miasta Katowice w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, brak sprzeciwu  

i 1 głos „wstrzymujący się” udzieliła głosu Wnioskodawcy.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937306.asx
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Pan J K „zaszła pomyłka, mnie nie chodzi o żadną pomoc, tylko po prostu… 

Miałem tak w swoim życiu, że troszeczkę zawaliłem pewien okres czasu. Dzięki 

temu, że zwróciłem się pisemnie do Pana Prezydenta, uruchomiono 

proceduralne pewne rzeczy. Za to dziękuję. Zaczynam sobie czyścić te 

sprawy… Natomiast jest jeszcze sprawa MOPS. Tutaj zostałem poszkodowany i 

oszukany. W stosunku do mnie padły oszczerstwa. Spróbuję to wyjaśnić. 

Zwróciłem się pisemnie. Urząd nie dostał odpowiedzi merytorycznej na pytanie. 

Wystąpiłem dwa razy o pomoc, a to była pomoc tylko w nazwie. Natomiast 

chciałem pewne rzeczy, żeby padły. Stwierdzenia i wyjaśnienia, one nie padły. 

Lakoniczne odpowiedzi Urzędu, jako MOPS instytucji świadczą  

o tym, że wszystko gra w dokumentach. Oświadczam, że mój podpis został 

podrobiony. Chcę aby Urząd merytorycznie sprawdził tę sprawę. Nie na 

zasadzie pismo do pisma, bo na tej zasadzie Mikołaj Kopernik by został 

wyśmiany do dnia dzisiejszego, tylko merytoryczna odpowiedź. Ja złożyłem 

pomoc w sprawie mojej rodzinnej, kiedy odcięto mnie na 850 dni od mediów. 

Atakowałem wszystkie znane instytucje. Żadna instytucja nie zajęła się tą 

sprawą. 850 dni bez mediów. Ja już nie chcę powiedzieć, że jestem 

abstynentem, a w protokole w sądzie jest, że zostałem odwieziony na Izbę 

Wytrzeźwień. No można i takie rzeczy załatwiać. Ale to jest inna sprawa. Chcę, 

aby odpowiednie służby Urzędu Miasta Katowice wymogły na MOPS-ie 

konkretną odpowiedź na dwie moje prośby o pomoc. Pomoc, chodziło  

o sprawdzenie mojego stanu, w jakim się znalazłem, czyli bez wody, bez 

mediów. MOPS, aby to ukrócić podrobił mój podpis i oświadczenie złożył, że ja 

rezygnuję z tego typu pomocy. W drugim przypadku, w którym dostałem 

odpowiedź od Urzędu, faktycznie przyjechali, pobiadolili, ja podpisałem pismo  

i w tym momencie wyszli, ku mojemu zaskoczeniu, nie sprawdzając nawet czy 

mam media. Dlatego prosiłbym o merytoryczne, ostre w stosunku do MOPS-u 

wyjaśnienie tej sprawy. To jest stwierdzenie stanu faktycznego. Jeżeli mi 

odcięto media przez 850 dni, to nie mogłem ja być w stosunku do moich 

adwersarzy uciążliwy, tylko mogło być tylko na odwrót. Natomiast tu zostałem 

poszkodowany. Tą sprawę proceduję dalej i oczekuję merytorycznej odpowiedzi 

od Urzędu. Umówiłem się na spotkanie, mam nadzieję, że ono będzie 

merytoryczne i zmusi MOPS do przyznania się do popełnienia przestępstwa  

i  wyciągnięcie w stosunku do tych ludzi odpowiedzialności karnej. Nie chodzi 

o pomoc społeczną, tylko procedowanie”.   

 

Na zakończenie, Prowadząca obrady poinformowała, że kolejne sesje odbędą 

się w dniach 11 i 16 września br., przy czym sesja 11 września będzie miała 

charakter uroczysty związany z 150 - leciem miasta Katowice. 

Ze względu na okres wakacyjny, Przewodnicząca Rady złożyła Radnym 

życzenia spokojnego i udanego odpoczynku.  
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Punkt 28 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.40. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/8/7/1438937369.asx

