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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XVI sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 16 września  2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:20 

Numery podjętych uchwał: XVI/257/15 – XVI/286/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami. 

 

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

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

5a/ Listy gratulacyjne na 150.lecie Katowic. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janusza Kalinowskiego” (DS-269/15).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi 

Śląskiej”” (DS-270/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia 

Instytucji Kultury „Katowice- Miasto Ogrodów”  w Katowicach oraz Centrum 

Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-271/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej (DS-272/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno-leczniczym (DS-273/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Kadetów Lwowskich” (DS-274/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany 

Statutu Związku (DS-275/15).  

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

miasta Katowice nazwy „Budowlana”(DS-276/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna 

gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-277/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-279/15).  

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

żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 35 położonego przy ul. PCK 9 w Katowicach (DS-280/15).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2015 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” (DS-

281/15).   

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

2015 roku Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” (DS-282/15).  

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

2015 roku programu „Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej” (DS-

283/15).  

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

2015 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” (DS-

284/15).  

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

2015 roku Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach 

„Postaw na siebie” (DS-285/15).  

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

2015 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (DS-286/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn.: „ Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni 

wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-303/15). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez 

Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów (DS-304/15).  

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

miasta Katowice na 2015 rok (DS-296/15). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-297/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad 

Jednostek Pomocniczych:  nr 2 Załęska Hałda- Brynów część zachodnia, nr 3 

Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec 

(DS-298/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska 

Hałda-Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 

Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec ( DS-299/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka” (DS-300/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Projektu uporządkowania gospodarki 

wodami opadowymi w mieście Katowice (DS-301/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Uporządkowania 

gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap III” (DS-302/15).  
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35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta 

Katowice obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach 

pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (DS-305/15). 

35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów 

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-

306/15). 

36. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana A O na niewłaściwe działania Dyrektora Instytucji Kultury Katowice- 

Miasto Ogrodów (DS-292/15) 

- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-293/15) 

37. Interpelacje radnych. 

38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji.          

                                                                                           

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XVI 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.  

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  Tomasza 

Kępę – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.  

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca  Rady stwierdziła, że  obrady 

sesji są prawomocne. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XVI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Andrzej 

Zydorowicz i Arkadiusz Godlewski.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Radny Andrzej Zydorowicz i Pan Radny 

Arkadiusz Godlewski zostali wybrani jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444291989.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292095.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442488796.pdf
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Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Radnego Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję 

Przewodniczącego tej Komisji.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4 Przyjęcie protokołów z XIII sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XIII 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 XIII sesji  z  dnia 30 lipca 2015r.: 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

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

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

poz. 6007 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta Katowice zawnioskowała   

o zmianę  w  porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 5a/ Listy 

gratulacyjne na 150.lecie Katowic. 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

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

poz. 6007 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice  zawnioskował  o zmianę   

w  porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 35a/ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-306/15). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5a/ Listy gratulacyjne na 150.lecie Katowic. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292733.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442488845.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292246.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292246.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442488904.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292311.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442488980.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489056.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292371.asx
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Proboszcz Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach Ks. Łukasz Gaweł 

odczytał list gratulacyjny Ks. Wiktora  Skworca Arcybiskupa Metropolity 

Katowickiego z dnia 10.09.2015r.  

Proboszcz zaprosił wszystkich zainteresowanych w dniach 4 października i 11 

listopada 2015r. na uroczyste msze święte.  

 

Radny Jerzy Forajter odczytał pozostałe listy gratulacyjne, które wpłynęły od: 

1/ Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza, 

2/ Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza,  

3/ Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Prof. 

Sławomira Ratajskiego.  

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację z działalności między 

sesjami w okresie od 2 do 14 września 2015r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 
Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz wyraził uznanie za koncerty, które uświetniły 

jubileusz 150.lecia miasta Katowice. Wszystko to warte było oglądania. Radny 

zauważył, że teren strefy kultury zaczyna spełniać momentami funkcje 

katowickiego rynku. Tu spotykają się mieszkańcy, tutaj znajdują się dobrze 

zagospodarowane tereny zielone. Wszystko to sprzyja spotkaniom 

mieszkańców. Wobec tego czy nie należałoby zbudować plenerowej estrady 

stałej w sąsiedztwie NOSPR-u i wprowadzić cykl koncertów, które jeszcze 

bardziej przyciągałyby mieszkańców Katowic. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że „nie należałoby”.  

 

Radny Piotr Pietrasz  zauważył, że na ulicach: Sławomira Skrzypka  

i Żołnierzy Wyklętych brak jest tablic informujących o nazwach tych ulic. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się sprawę załatwić. 

 

Radny Józef Zawadzki złożył życzenia Panu Radnemu Markowi 

Chmielińskiemu, który od 1990r. piastuje funkcję radnego.  

Zapytał także dlaczego na uroczystościach związanych z 150.leciem miasta nie 

został wymieniony Pan Piotr Uszok, a „On tyle zrobił dla Katowic”.  

Prezydent Marcin Krupa zapewnił, że Pan Prezydent Piotr Uszok nie został 

pominięty w obchodach 150.lecia miasta, a to czego dokonał w Katowicach  

w trakcie sprawowania funkcji Prezydenta, „to jesteśmy tego świadkami, 

jesteśmy za to wdzięczni, dumni i korzystamy z tego”. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292439.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292508.asx
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Radna Patrycja Grolik zapytała o dwie sprawy: 

1/ czy w związku z likwidacją Kopalni „Boże Dary” i przeniesieniem 

pracowników na Kopalnię „Murcki - Staszic” i „Mysłowice-Wesołą” zostanie 

lepiej skomunikowany dojazd pomiędzy dzielnicą  Kostuchna, a Giszowcem  

i Wesołą. Obecne połączenie powoduje konieczność przesiadki, ponadto nie 

odpowiada godzinom pracy,  

2/ jak wygląda aktualna sytuacja Szpitala w Murckach. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Tomasz Maśnica  zapytał : 

1/  na jakim etapie są prace związane z tematem budowy krytych pływalni,  

2/ czy zostały wykonane już badania  geologiczne, w tym  na  basenie  

znajdującym się na  Zadolu, 

3/ czy można spodziewać się ze strony  Pana  Prezydenta  sprawozdań   

z postępu prac związanych z tymi inwestycjami np. w okresach półrocznych.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Radna Bożena Rojewska podziękowała za remont parkingu  przy ul. 

Sikorskiego w Katowicach. Ponadto poprosiła o pisemną informację  na temat 

powodu powstania zapadliska  przy ul. Biniszkiewicza.  Czy były to szkody 

górnicze, czy remont kanalizacji. Radna dodała, że zapadlisko zostało już 

zasypane, ale chce poznać przyczyny tego dotkliwego dla mieszkańców 

zdarzenia.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Radny Adam Skowron zwrócił uwagę na strefę „Tempo 30”. Zapytał czy są 

jeszcze planowane działania związane z koniecznością zamontowania większej 

ilości znaków płaskich ( namalowanych na ulicach) ze względu na to, iż osoby 

przyjeżdzające spoza Katowic nie są świadome, że taka strefa istnieje.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że z punktu widzenia prawa nie jest to 

możliwe. Powtarzanie znaków jest bowiem niezgodne z prawem. Strefa musi 

być określona na początku i na końcu.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński zwrócił uwagę na przejazd kolejowy  

w Katowicach Ochojcu. Linia kolejowa jest od jakiegoś czasu wyłączona, a stan 

tego przejazdu znajduje się  w bardzo złym stanie. Radny zwrócił się więc  

z prośbą do Pana Prezydenta, aby wystąpił  pismem do PKP w tej sprawie. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że z takim wnioskiem już wystąpił. 

Otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie. Prawdopodobnie w bieżącym 

roku rozpocznie się remont.  
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Radny Józef Zawadzki poprosił Pana Prezydenta o środki na klub „Rozwój 

Katowice”.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że sprawa jest analizowana. Szkolenie 

dzieci i młodzieży jest zabezpieczone.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady poinformowała, że w okresie od 9 września 2015 roku do 

15 września 2015 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z 

okazji 150. rocznicy nadania praw miejskich oraz 4 planowe posiedzenia 

Komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice uczestniczyli w następujących wydarzeniach: 

11 września 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła w we 

wręczeniu nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury; 

11 września 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła  

w koncercie plenerowym z okazji urodzin miasta Katowice  i  w  spotkaniu  

z miastami partnerskimi; 

11-13 września 2015 roku Wiceprzewodniczący Jerzy Forajter uczestniczył w 

Pierwszym Kongresie Polskich Miast Ogrodów,  pn. „Miasta Ogrody XXI 

wieku” w Podkowie Leśnej. 
 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janusza 

Kalinowskiego” wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-269/15) wraz  

z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie.  

Plac położony jest w rejonie ulic: Tomasza Kotlarza oraz Feliksa 

Nowowiejskiego w dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/257/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 304 Dywizjonu 

Bombowego „Ziemi Śląskiej””. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292579.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444292643.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443077768
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489106.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293476.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-270/15). 

Prowadząca obrady przypomniała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Plac położony jest w Katowicach przy ul. Trzech Stawów,  

w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Aeroklubu Śląskiego. 
 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że zaproponowana nazwa placu jest 

zbyt długa i skomplikowana. Zwracał już na to uwagę na jednej z sesji. Nikt tej 

nazwy nie zapamięta. 

 

Radny Jerzy Forajter  przyznał  rację Panu Radnemu Zydorowiczowi. Dodał 

jednak, że nikt przy tym skwerze nie mieszka, więc nie będzie ewentualnych 

problemów ze zmianą dokumentów, a nazwa określa szczegółowo o jaki 

dywizjon chodzi. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XVI/258/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru  

i przyczyn połączenia Instytucji Kultury „Katowice- Miasto Ogrodów”   

w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-271/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 
Radny Marek Nowara zapytał o dwie sprawy: 

1/ czy planuje się rozpisanie konkursu na stanowisko dyrektora połączonych 

placówek, tak by potencjalni kandydaci mogli przedstawić swoje wizję rozwoju 

tej połączonej instytucji, 

2/ jaka będzie planowana nazwa połączonej instytucji. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że intencja połączenia instytucji to 

pierwszy krok. Regulacje dotyczące wyboru dyrektora i nazwy będą 

podejmowane dopiero przy drugiej uchwale dotyczącej połączenia obu tych 

instytucji. Wówczas podane zostanie konkretne rozwiązanie, włącznie z 

programem działalności nowej instytucji.  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443077893
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489226.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293550.asx
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Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „ to dobry ruch”. Dla wielu 

radnych dobrze byłoby przy okazji połączyć jeszcze „Cameratę Silesię”. 

„Byłoby łatwiej”. Radny zapytał o dwie kwestie, które podano w uzasadnieniu 

do projektu uchwały:  1/ na czym polega zwiększenie efektywności poprzez 

połączenie, 2/ na czym będzie polegało podniesienie rangi obiektu. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że temat jest przyszłościowy. Obecny 

obiekt  GCK  mieści się w budynku, który był planowany pod  inną działalność. 

Jest energochłonny, wymaga generalnego remontu, z uwzględnieniem funkcji, 

które będą realizowane przez nową instytucję kultury.  

 

Radny Krzysztof  Pieczyński pogratulował Panu Prezydentowi decyzji. 

Zwrócił się z apelem, aby bez względu na nazwę nowej instytucji zachować 

patronkę – śp. Krystynę Bochenek. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że „przeżyliśmy połączenie Estrady 

Śląskiej z Centrum Kultury. Nie znamy efektów tego połączenia. 

Przypuszczaliśmy, że to połączenie zaowocuje wielkimi sukcesami. Czy tak 

było. Nie wiemy. Chodzi o sukcesy, nie tylko programowe, ale także sukcesy 

finansowe. Nikt nie przedstawił nam jakie są efekty i co dało to połączenie. 

Wiemy, że straciliśmy budynek Estrady Śląskiej. Czy z tym połączeniem nie 

będzie podobnie, bo takie zagrożenie zawsze istnieje. Ponadto w projektach 

uchwał, uzasadnienia uchwał powinny być pisane w sposób logiczny  

i sensowny, a nie zawierać banały i puste słowa. Tak jest w uzasadnieniu tej 

uchwały”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że pochwały, jakie dzisiaj na sesji padły 

pod adresem dobrej organizacji obchodów 150.lecia miasta Katowice, wydają  

się  potwierdzać fakt, że połączenie Instytucji Kultury „Katowice- Miasto 

Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny 

Bochenek w Katowicach jest jak najbardziej zasadne.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/259/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-272/15). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443077961
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489290.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293614.asx
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Przewodnicząca  Rady przypomniała, że Komisje Polityki Społecznej  

i  Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/260/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie 

rehabilitacyjno-leczniczym. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-273/15). 

Przewodnicząca  Rady przypomniała, że Komisje Polityki Społecznej  

i Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/261/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Kadetów 

Lwowskich”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-274/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała,  że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Plac położony jest w Katowicach przy ul. Bolesława Krzywoustego na Osiedlu 

Tysiąclecia.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/262/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Jej ręce wpłynął wniosek Pana 

Antoniego Wilgusiewicza, Wiceprezesa Oddziału Katowickiego Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o zabranie głosu. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443078431
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489343.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293746.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443078620
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442489984.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293826.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443078768
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490092.pdf
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Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 28 głosach „za” udzieliła głosu 

Wnioskodawcy.  

Pan Antoni Wilgusiewicz podziękował Radzie Miasta za podjęcie uchwały.  

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta 

Lędziny oraz zmiany Statutu Związku. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-275/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Prezydent Marcin Krupa pismem z dnia 24 sierpnia 2015r. pozytywnie 

zaopiniował przyjęcie do KZK GOP w Katowicach Miasta Lędziny.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/263/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Budowlana”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-276/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Ulica jest boczną od ul. Siemianowickiej, biegnącej w granicy Miasta Katowice, 

w dzielnicy Dąbrówka Mała.  

 

Radny Michał Luty zapytał czy przy ulicy są adresy prywatne, czy ma ona 

charakter przemysłowy.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że jest tam zarejestrowany jeden 

budynek. Nazwa ulicy jest konsekwencją logiczną, przedłużeniem ulicy  

z Siemianowic Śląskich. Jest to więc nazwa zwyczajowa.  

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/264/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. 

<zapis AV> 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-277/15). 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293927.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443078835
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490221.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444293995.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443078935
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490273.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294058.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy miasto nadal powinno być 

udziałowcem w spółce „Bingo Centrum”,  czy też wyjść z tej spółki.  Wydaje 

się, że kontynuowanie działalności miasta jako udziałowca w spółce, która 

zajmuje się hazardem i grami losowymi, nie mieści się w głównym nurcie zadań 

samorządu gminnego. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że został złożony wniosek, który należy 

rozpatrzyć. Co do przyszłości, miasto rozważy, w którą stronę podążać. „Jakiś 

przychód z tej działalności jest, w formie dywidendy”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu i 4 

„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/265/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-279/15). 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/266/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 położonego przy ul. PCK 9 w 

Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-280/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Radna Bożena Rojewska  zapytała, czy wszyscy, którzy znajdują się  

w podobnej  sytuacji, otrzymują  możliwość  odstąpienia  od  bonifikaty, czy też 

jest to wyjątek od zasady.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że obowiązuje pewien system udzielania 

bonifikat dla najemców lokali. Jeżeli do pięciu lat jest ona sprzedawana, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443080462
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490342.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294328.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443080979
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490389.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294390.asx
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każdorazowo należy zwrócić się do Rady Miasta o zajęcie stanowiska w tym 

zakresie.  

Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że nie chodzi o konkretnie omawiany 

obecnie przypadek, tylko o to, czy sprawa ma miejsce sporadycznie, czy też jest 

jakaś lista oczekujących na tego typu decyzje. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że nie ma listy takich wniosków. Jest to 

drugi tego typu przypadek rozpatrywany przez Radę Miasta Katowice, a więc 

przypadek sporadyczny.  

 

Radny Jerzy Forajter wyjaśnił, że taki przypadek już się nie powtórzy. 

Ustawodawca naprawił bowiem swój błąd w stosunku do tych mieszkańców, 

którzy zainwestowali w kupno mieszkania własnościowego. Nowe prawo 

przewiduje, że nie trzeba będzie zwracać przedmiotowej bonifikaty.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 

„wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/267/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Nikiszowcu”.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-281/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Radny Jerzy Forajter zapytał co dalej z programem. Kończą się fundusze 

unijne na ten cel.  Szkoda byłoby to zakończyć.  

Prezydent Marcin Krupa zapewnił, że powstanie nowy program. Będzie więc 

kontynuacja działań.  

Radny Jerzy Forajter zauważył, że program zakończył się w połowie 

bieżącego roku kalendarzowego. Wydaje się więc, że obecnie „nie ma nic”.  

Pani Małgorzata Moryń Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej wyjaśniła, że obecnie jest okres przerwy wynikający z braku 

dopływu środków unijnych. Jednak już od stycznia 2016r. uruchomione zostaną 

programy systemowe, które będą realizowane w MOPS.  Programy będą 

kontynuowane, a w ramach tzw. ZIT-ów (Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne) będą nawet rozszerzone.  

 

Przewodnicząca  Rady Krystyna Siejna potwierdziła, że dotyczy to 

wszystkich omawianych na dzisiejszej sesji programów.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079327
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490458.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294452.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/268/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Integracji Społecznej  

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-282/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/269/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku programu „Giszowieckie Centrum 

Aktywności Lokalnej”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-283/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/270/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-284/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079411
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490562.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294504.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490755.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294562.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079541
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490897.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295919.asx
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/Uchwała nr XVI/271/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Aktywności Lokalnej na 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-285/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/272/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-286/15). 

Przewodniczącą Rady przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XVI/273/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Śląskiego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja zabytkowych 

budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz  

z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-303/15). 

Komisje  Budżetu  Miasta oraz Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079626
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442490961.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294836.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079712
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491105.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294894.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079785
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491325.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444294949.asx
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/Uchwała nr XVI/274/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-304/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisje Budżetu Miasta oraz Kultury, 

Promocji i Sportu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marek Nowara  zapytał  czy wiemy na co planowany  1 mln zł chcemy 

przeznaczyć.  

W trakcie Komisji Budżetu poza tym, co podano w uzasadnieniu, wyjaśniono, 

że jeszcze na wyjazdy studyjne. 15 lipca br. miasto złożyło wniosek aplikacyjny 

do UNESCO, którego  wyniki będą znane 11 grudnia br. Czy jest zatem zasadne 

przeznaczanie 1 mln zł na to zadanie, skoro nie znane są jeszcze wyniku 

złożonego wniosku.  

 

Pan Piotr Zaczkowski, dyrektor Instytucji Kultury Katowice-Miasto 

Ogrodów  potwierdził, że 15 lipca 2015r. został złożony  wniosek  aplikacyjny 

o wpisanie Katowic do Sieci Kreatywnych Miast UNESCO w dziedzinie 

muzyki. Procedura przyznawania tytułu kreatywnego miasta nie ma nic 

wspólnego z zamknięciem  procesu. Jeżeli 11 grudnia br. werdykt komisji nie 

będzie jeszcze werdyktem przyznającym Katowicom tytuł Kreatywnego Miasta 

UNESCO w dziedzinie muzyki, to będzie oznaczało, że Instytucja Kultury 

Katowice-Miasto Ogrodów,  która odpowiada za złożenie tej aplikacji, otrzyma 

wskazania co we wniosku aplikacyjnym powinno być poddane korekcie, aby 

spełnić wymagane kryteria. Wniosek został złożony w lipcu tego roku, gdyż 

wiemy, że UNESCO zamierza na jakiś czas wstrzymać proces naboru dla miast 

kreatywnych. Wynika to z faktu, że Europa Zachodnia jest w tej chwili 

postrzegana  jako mniej potrzebująca takich wyzwań, niż tzw. kraje Trzeciego 

Świata. Kiedy Miasto Kraków składało wniosek aplikacyjny, konkurowało z 20 

innymi miastami. Katowice obecnie konkurować będą z 200 miastami. Potrzeba 

złożenia takiego wniosku, po pięciu latach, od czasu złożenia wniosku o tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury ( z sierpnia 2009r.) jest  istotnym czynnikiem nie 

tylko wpływającym na wizerunek, ale także rozwój miasta.    

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o kilka spraw: 

1/ od kiedy realizujemy projekt  Europejskie Miasto Kreatywne w obszarze 

muzyki, 

2/ jaki do tej pory przeznaczyliśmy budżet na realizację tego projektu,  

w szczególności w roku 2015,  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443079902
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491417.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295016.asx
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3/ jakie przesłanki stoją za tym, że we wrześniu 2015r., po złożeniu wniosku 

aplikacyjnego, ten budżet musimy zwiększyć o 1 mln zł.,  

4/ na co te dodatkowe milion złotych szczegółowo zostanie przeznaczony.  

Prezydent Marcin Krupa przyznał,  że miasto początkowo miało zamiar  

starać się o tytuł  Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki w roku 

przyszłym.  Zatem miało to mieć swoje odzwierciedlenie w budżecie na rok 

2016. Ponieważ istnieje zagrożenie, że kraje z naszej części Europy mogą mieć 

wstrzymane tego typu wnioski, Katowice podjęły działania związane  

z przygotowaniem takiego wniosku jeszcze w bieżącym roku. Pokłosiem 

złożenia tego wniosku jest program działań miasta w dziedzinie muzyki. 

Należało do tego projektu dopracować także budżet.  

 

Pan Piotr Zaczkowski, dyrektor Instytucji Kultury Katowice-Miasto 

Ogrodów wyjaśnił, że starania Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO 

w dziedzinie muzyki oznaczają, że przez wszystkie lata posiadania tego tytułu 

musimy spełnić kryteria, które zdefiniowaliśmy we wniosku. Do tej pory 

wszystkie działania na rzecz pozyskania tego tytułu były pokrywane z budżetu 

Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. Tymczasem przygotowanie 

wydarzeń o określonym standardzie wymaga odpowiedniego zaplecza 

finansowego. Kwota 1 mln zł zaplanowana jest na takie działania, jak kwerendy,  

działania na rozpoznanie potencjału muzycznego Katowic, ale nie w kategoriach 

tylko badań statystycznych, ale postawienia pytania na temat tego, czy jest 

możliwy zrównoważony rozwój poprzez muzykę. Są tutaj wliczone także 

wyjazdy studyjne, udział w targach branżowych, gdyż bez kontaktów osobistych 

z wykonawcami, agentami, producentami nie jesteśmy w stanie kreować 

pewnych wydarzeń.  Pięć lat temu złożyliśmy wniosek o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury. We wniosku, oprócz wydarzeń, działanie w kulturze musi 

posiadać dwie wartości: edukacyjną i społeczną. Innowacyjność w gospodarce 

jest także innowacyjnością myślenia. Wniosek o 1 mln zł jest rodzajem podjęcia 

decyzji o to czy działalność Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów 

odpowiada wyobrażeniu Rady Miasta Katowice, czy też nie. 
 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje 

pytanie. Radny raz jeszcze zapytał o  precyzyjne określenie „na co ten 1 mln zł”. 
 

Pan Piotr Zaczkowski, dyrektor Instytucji Kultury Katowice-Miasto 

Ogrodów wyszczególnił poszczególne pozycje budżetu: 

1/ nagroda W. Kilara – 150 tys. zł. Będzie to wykonanie nagrania laureata  

konkursu; 

2/ kwerenda posiadanych zasobów - 17.500 zł. Będą to umowy cywilno-prawne; 

3/ promocja, zaprojektowanie, produkcja  materiałów reklamowych  - 50 tys. zł.; 

4/ spotkanie z przedstawicielami Bolonii - 7 tys. zł.; 
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5/ powołanie Rady Programowej w skład której wejdą przedstawiciele 

środowisk twórczych, akademickich, ruchów amatorskich, twórców 

muzycznych – z tego tytułu posiedzenia wspomnianego gremium mają być 

ewentualnie opłacane dietami – 30 tys. zł. 

W przypadku niewykorzystania tych środków oraz w sytuacji, kiedy powołanie 

Rady nie będzie się wiązało z otrzymywaniem diet, zaplanowana kwota zostanie 

przesunięta na animacje, warsztaty, przeznaczone dla mieszkańców Katowic; 

6/ zamówienie, stworzenie tekstów promocyjnych - 15 tys. zł. 

7/ przygotowanie warsztatów aktywności muzycznej innych niż standardowe 

formy edukacji muzycznej – 30 tys. zł.; 

8/ przeprowadzenie badań w zakresie kultury niezbędnych do stworzenia 

aplikacji ,  z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji, które zaleci UNESCO 

po rozstrzygnięciu konkursu w grudniu br. – 300 tys. zł. ( ceny są liczone w 

EURO); 

9/ uczynienie Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów operatorem 

współpracy zespołów, wszystkich twórców, animatorów i innych graczy 

działających na rynku muzycznym, co wynika ze współpracy międzynarodowej. 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że z wyliczeń Pana Dyrektora , wciąż 

brakuje jeszcze 400 tys. zł.  

Pan Piotr Zaczkowski, dyrektor Instytucji Kultury Katowice-Miasto 

Ogrodów wyjaśnił, że kwota ta będzie przeznaczona na współpracę różnych 

podmiotów działających na rynku kultury w Katowicach z ich odpowiednikami 

zagranicznymi, bądź krajowymi.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/275/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

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

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-296/15) wraz z 

autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały wraz  

z autopoprawką pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XVI/276/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443081276
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491475.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295072.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443081523
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 

wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-297/15) wraz z 

autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały wraz  

z autopoprawką pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XVI/277/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rad Jednostek Pomocniczych:  nr 2 Załęska Hałda- Brynów część 

zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 

Wełnowiec - Józefowiec . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-298/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wybory do pięciu Rad Jednostek Pomocniczych odbędą się 29 listopada br.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/278/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek 

Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, nr 3 

Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - 

Józefowiec. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-299/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że 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/dokumenty/2015/9/17/1442491536.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295131.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443081601
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491610.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295193.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084349
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491683.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295242.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

/Uchwała nr XVI/279/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-300/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Plac położony jest w Katowicach pomiędzy ulicami: Michała Radockiego  

i Stanisława Łętowskiego na Osiedlu Odrodzenia. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XVI/280/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Projektu 

uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w mieście Katowice. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-301/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/281/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu 

„Uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap III”. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-302/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084410
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442491956.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295298.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084477
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492053.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295359.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084555
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492108.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295414.asx
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/Uchwała nr XVI/282/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

miasta Katowice obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 

domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia 

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-305/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu komisji.   

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że zapisy projektu uchwały są 

zgodne z kalendarzem wyborczym.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/283/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na 

kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-306/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i w wyniku uzgodnień międzyklubowych 

desygnowała do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

następujących Radnych: 

1. Macieja Biskupskiego  

2. Jacka Piwowarczuka. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XVI/284/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie skarg. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084812
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492168.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295471.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084877
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492265.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295532.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443084941
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492324.pdf
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana A  O na niewłaściwe 

działania Dyrektora Instytucji Kultury Katowice- Miasto Ogrodów. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-292/15). 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił  

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/285/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani K  S  na niewłaściwe 

działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-293/15). 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił  

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XVI/286/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

1.1.przystanku tramwajowego Katowice – Spodek, znajdującego się w 

sąsiedztwie banku Pekao, 

1.2. zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i 

ul. 1-go Maja, 

1.3. konkursu na najlepszy szyld reklamowy w Katowicach, 

1.4. wprowadzenia zakazu wieszania plakatów wyborczych w przestrzeni 

miejskiej. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1.dojazdu do posesji przy ul. Ociepki, 

2.2. pomocy w uzyskaniu mieszkania, 

2.3. wyjaśnienia rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295594.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295594.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443085388
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492376.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295653.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1443085457
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/9/17/1442492448.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295705.asx
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2.4. unieważnienia etapu kwalifikacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze, 

2.5. pomocy w uzyskaniu mieszkania, 

2.6. przycięcia drzew w rejonie ul. Zgody 23, 

Radnego Jerzego Forajtera w sprawie utworzenia drugiego oddziału klasy 

pierwszej w Gimnazjum nr 15 w Giszowcu. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia 

budynku przy ulicy Wajdy 13. 

2/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie: 

2.1.uhonorowania kompozytora Jerzego Haralda, 

2.2.lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Roździeńskiego w sąsiedztwie 

ul. Gen. Andersa, 

2.3.wydzielenia kwoty na infrastrukturę rowerową w Katowicach.  

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie utworzenia drugiego oddziału klasy  

I-szej w Gimnazjum nr 15. 

 

Punkt 38 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesji w dniu 29 października 2015 

r. Rada Miasta Katowice  dokona wyboru  ławników do sądów powszechnych  

w Katowicach na kadencję 2016-2019.  

Prowadząca obrady podziękowała Radnym za udział w sesji uroczystej.  

Prezydent Marcin Krupa przypomniał zaproszenie Księdza Proboszcza 

Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach na mszę świętą w dniu 4 

października  br. o godz.12.00. Odbędzie się ona  w intencji jubileuszu 150.lecia 

miasta Katowice.   

 

Punkt 39 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XVI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.20. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295758.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/10/8/1444295807.asx

