Rada Miasta Katowice

Protokół z XVII sesji VII kadencji samorządu.
Data sesji: 29 października 2015 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00
Godzina zakończenia sesji: 16:25
Numery podjętych uchwał: XVII/287/15 – XVII/329/15
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna
Siejna i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter
Protokolantka: Beata Musiał
Załącznik – nr 1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między
sesjami.
W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem)
Radna nieobecna- Małgorzata Smoleń
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarzy sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z XIV, XV i XVI 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. Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019:
a) opinia Zespołu powołanego dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów
na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów
Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-311/15);
b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach
oraz do Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach i do Sądu
Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach na kadencję 2016-2019
(DS-315/15).
c) tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.
d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-316/15).
e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach na kadencję 2016-2019
(DS-317/15).
f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2016-2019
(DS-318/15).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, „Informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata
2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję
organu tworzącego za I półrocze 2015 roku” (DS-287/15).
11. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miasta Katowice w sprawie tragedii
uchodźców (DS-307/15).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna
gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach (DS-314/15).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały
ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice”
(DS-342/15).
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14. Rozpatrzenie

projektu
uchwały w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. DudyGracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach (DS-343/15).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach (DS344/15).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum
Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic
Kościuszki i Kolejowej (DS-345/15).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako
Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1
A w 2016 roku (DS-332/15).
18. 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-326/15).
19. Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie raportu z konsultacji
społecznych dotyczących budowy drogi na odcinku od ul. Bażantów do ul.
Szarych Szeregów (DS-319/15).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach
(DS-309/15).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Katowicach (DS-310/15).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowice w Katowicach (DS312/15).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie
miasta Katowice nazwy „Kryształowa” (DS-313/15).
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-320/15).
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-321/15).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 19
dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im.
Adama Kocura w Katowicach (DS-322/15).
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
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Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w
Katowicach (DS-323/15).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-324/15).
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (DS-325/15).
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” (DS327/15).
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” ( DS-328/15).
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. (DS-329/15).
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. (DS330/15).
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy upamiętniającej Ofiary
Tragedii Górnośląskiej 1945r. (DS-333/15).
35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia
inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice
(DS-334/15).
36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed
1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu
elewacji (DS-335/15).
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej
„Propozycji Planu Aglomeracji Katowice” (DS-336/15).
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na
raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach od pani A R, pani A R oraz pana K R z tytułu
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w
Katowicach przy ul. Zabrskiej (DS-346/15).
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach od pana J P, pani K P, pana K P, pana M P oraz
pana J P z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego
położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej ( DS- 347/15).
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach od pani B S z tytułu korzystania z uprzednio
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gawliny w Katowicach
(DS-348/15).
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41. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia

Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 20142020 (DS-349/15).
42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy
komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na
2016r. (DS-350/15).
43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie
miasta Katowice na 2015 rok (DS-351/15).
44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-352/15).
45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice
lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (DS-353/15).
45a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie
części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach wobec A Z za lokal mieszkalny położony przy ul. Starowiejskiej w
Katowicach ( DS-354/15).
46. Rozpatrzenie skarg:
- Pani Z B na działania Wiceprezydenta Miasta Katowice (DS-337/15).
- Pana R H na niepodjęcie działań przez Prezydenta Miasta Katowice oraz
niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (DS-338/15)
- Pana Z P na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Katowice (DS-339/15).
- Pana J M na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z organizacją
festiwalu „Tauron Nowa Muzyka 2015” (DS-340/15).
- Pani B M na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w
Katowicach (DS-341/15).
47. Interpelacje radnych.
48. Komunikaty i wolne wnioski.
49. Zamknięcie sesji.
Punkt 1. Otwarcie sesji. <pliki AV>
Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna otwarła obrady XVII 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.
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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 Roberta
Łuszcza Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji.
Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady
sesji są prawomocne.
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <pliki AV>
Na sekretarzy XVII sesji zostali zaproponowani następujący Radni: Patrycja
Grolik i Dariusz Łyczko.
Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych,
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.
Sekretarze sesji w osobach: Pani Patrycja Grolik i Pan Radny Dariusz Łyczko
zostali wybrani jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <pliki 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 XIV, XV i XVI
Katowice. <pliki AV>

sesji Rady Miasta

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XIV sesji Rady Miasta
Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt protokołu z XIV sesji Rady Miasta Katowice
z dnia 9 września 2015r.:
Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XV sesji Rady Miasta
Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły.
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt protokołu z XV sesji Rady Miasta Katowice
z dnia 11 września 2015r.:
Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XVI sesji Rady Miasta
Katowice był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie BIP,
w zakładce: Rada Miasta, Sesje, Protokoły.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt protokołu z XVI sesji Rady Miasta Katowice
z dnia 16 września 2015r.:
Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 5 Zmiany w porządku obrad. <pliki AV>
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z ukazaniem się
jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
pismem z dnia 28 października 2015r. Pan Prezydent zwrócił się z prośbą
w sprawie uwzględnienia w postawach prawnych wszystkich uchwał
podejmowanych na dzisiejszej sesji publikatora dziennika ustaw, w których
ogłoszono ustawę o s.g. tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515.
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 45a/ Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach wobec A
Z
za lokal mieszkalny położony przy ul.
Starowiejskiej w Katowicach ( DS-354/15).
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między
sesjami. < pliki AV>
Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację z działalności między
sesjami w okresie od 15 września do 26 października 2015r.
/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/
Punkt 7 Zapytania radnych. <pliki AV>
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Radna Patrycja Grolik zapytała na jakim etapie jest sprawa zorganizowania
dogodnej komunikacji pomiędzy dzielnicami Kostuchną i Giszowcem oraz
Wesołą w związku z likwidacją Kopalni „Boże Dary”.
Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić Pani Radnej odpowiedzi po
uzyskaniu wyjaśnień z KZK GOP.
Radny Tomasz Maśnica zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta o udzielenie
na piśmie odpowiedzi na temat lokalizacji planowanych w mieście basenów, ze
szczególnym uwzględnieniem podania przyczyny zmiany jednej z lokalizacji na
Szopienice.
Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.
Wyjaśnił jednak, że będą one rozmieszczone w trzech lokalizacjach:
1/ w kompleksie „Zadole” przy ul. Wczasowej;
2/ przy Parku Kościuszki;
3/ uległa zmianie i została przeniesiona lokalizacja z ul. Boh. Monte Cassino
w rejon ul. Wiertniczej ( ul. Konna) w Szopienicach. Wynika to z
przeprowadzonych badań geologicznych gruntu, które dla
poprzedniej
lokalizacji nie wypadły pomyślnie.
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o kilka spraw:
1/ strefę „Tempo 30. Czy jest raport z pierwszych miesięcy działania tego
przedsięwzięcia;
2/ ocenę działania strefy płatnego parkowania;
3/ rampę do skoków ze Spodka, której podobno nie można wypożyczyć.
Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie
w sprawie rampy. Co do strefy „Tempo 30”, takie analizy były dokonane po
pierwszym miesiącu jej wprowadzenia. Wynika z nich, że większość kierowców
stosuje się do idei ograniczenia ruchu w centrum miasta. Kolejne rozwiązania
będą w tym temacie sukcesywnie wdrażane. Strefa płatnego parkowania jest
natomiast na bieżąco monitorowana.
Radny Arkadiusz Godlewski w kontekście płatnego parkowania w mieście,
zwrócił uwagę na to, że mamy narzędzie umożliwiające dostęp do informacji na
temat rotacji parkowania. Warto raz w roku sporządzić podsumowanie z punktu
widzenia taryfy, czyli czy mamy do czynienia z faktem wielogodzinnego
parkowania, czy też jego rotacją oraz w zakresie granic strefy parkowania.
Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że są to początki parkomatów w mieście
i jeszcze za wcześnie na podsumowania. Polityka parkowania, ceny
i rozszerzanie strefy płatnego parkowania będzie zjawiskiem dynamicznym
i rozwojowym.
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Radny Józef Zawadzki ponowił prośbę o wspomożenie finansowe Klubu
„Rozwój Katowice”.
Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że w budżecie miasta znajdą się środki
na szkolenie młodzieży. Pytaniem pozostaje czy miasto stać na utrzymywanie
dwóch klubów piłkarskich. Do sprawy należy podejść systemowo. Rozmowy
powinny być także prowadzone na poziomie prezesów tych klubów.
Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o trzy sprawy:
1/ plan zagospodarowania stawu „Małego” przy ul. B. Chrobrego na Osiedlu
Tysiąclecia,
2/ ciąg pieszo- rowerowy prowadzący przez Osiedle Tysiąclecia.
Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.
Dodał, że środki w budżecie miasta na kontynuację ciągu pieszo rowerowego
zostaną zabezpieczone. Będzie to tzw. „Złoty Szlak Tysiąclecia”.
Radny Maciej Biskupski poprosił aby na pytanie dot. zmiany lokalizacji
planowanych w mieście basenów, zadane przez Radnego Tomasza Maśnicę,
także i Jemu udzielić pisemnej odpowiedzi. Poprosił o to także w imieniu
Radnego Damiana Stępnia ( z prośbą o udzielenie odpowiedzi także na piśmie).
Radny Marcin Krupa stwierdził, że szkoda, iż ten basen nie może powstać
w tym miejscu, tzn. jego koszty budowy ze względów geologicznych byłyby
znacznie większe.
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o postępowanie koncesyjne na
Międzynarodowe Centrum Kongresowe.
Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że wyrok sądu administracyjnego jest
jednoznaczny i określa, że złożona skarga przez drugiego oferenta, który
przegrał postępowanie konkursowe, była skargą niezasadną i niezłożona
w stosownym czasie. Nie było więc podstaw niepodpisywania umowy ze
spółką, która wygrała postępowanie koncesyjne. Obecnie jest analizowana
umowa, która miała być podpisana przez koncesjonariusza oraz okres
funkcjonowania MCK od czasu jego otwarcia.
Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o remont kładki przy ul. Lubiny, która
należy do PKP. Radny zaproponował np. podpisanie umowy
z właścicielem na przeprowadzenie koniecznego w tym miejscu remontu.
Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.
Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta
o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <pliki AV>

Katowice

Prowadząca obrady poinformowała, że w okresie od 15 września 2015 roku do
29 października 2015 roku odbyła się sesja Rady Miasta Katowice, 9 planowych
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posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice oraz 1 dodatkowa Komisja
Edukacji.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Katowice uczestniczyli w następujących wydarzeniach:
17 września 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła w
obchodach 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej;
18-19 września 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła w
uroczystości nadania części nadbrzeża Dunaju im. Henryka Sławika w
Budapeszcie na Węgrzech;
25 września 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła w
uroczystości z okazji 65-lecia Biprometu;
29 września 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wzięła
udział w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Miast;
4 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w Mszy Św. odprawionej w Archikatedrze Chrystusa Króla z
okazji 150. urodzin miasta Katowice;
6-7 października 2015roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w XIII Forum Biznesu i Finansów;
7 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
wzięła udział w posiedzeniu ŚZGiP w Rudzie Śląskiej;
12-14 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
MCK w Katowicach;
15 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
wzięła udział w zorganizowanym w Urzędzie Miasta Katowice Dniu
Samorządowca;
16 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w pogrzebie byłego radnego Rady Miasta Katowice śp. Marka
Kramzy;
19 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZLA w Katowicach;
20 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
wzięła udział w Jubileuszu 25-lecia Międzynarodowego Festiwalu Młodych
Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanego przez IPIUM „Silesia” w
Pałacu Goldsteinów;
23 października 2015 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna
uczestniczyła w obchodach 59. rocznicy powstania węgierskiego w 1956 roku w
Krakowie;
26 października 2015 roku Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Panek
uczestniczyła w sesji kończącej kadencję 2011-2015 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec.
Punkt 9 Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019. <pliki AV>
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a) opinia
Zespołu powołanego dla zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS311/15).
Przewodniczący Zespołu powołanego dla zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do
Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 Pan Marek
Chmieliński przedstawił opinię Zespołu.
W wyniku uzgodnień międzyklubowych, do Komisji Skrutacyjnej powołano
następujące osoby:
1. Macieja Biskupskiego
2. Krzysztofa Pieczyńskiego
3. Damiana Stępnia
4. Magdalenę Wieczorek
5. Witolda Witkowicza
6. Piotra Pietrasza
7. Jacka Piwowarczuka
Zaproponowani radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie, przy 26 głosach „za’.
( Protokół z imiennego głosowania)
O godzinie 12.00 ogłoszono przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się
Komisji Skrutacyjnej, (dokonania wyboru Przewodniczącego) i przygotowania
kart do głosowania.
O godzinie 12.10 wznowiono obrady.
c.d. punktu 9 <pliki AV>
b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w
Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w
Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach
na kadencję 2016-2019 (DS-315/15).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Magdalena Wieczorek
odczytała regulamin głosowania w wyborach ławników.
Prowadząca obrady poinformowała, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/287/15/
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( Protokół z imiennego głosowania)
c) tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.
Rozdano karty do głosowania wg listy obecności radnych przez Komisję
Skrutacyjną.
Po tajnym głosowaniu – o godzinie 12.35 ogłoszono przerwę w obradach w celu
przeliczenia oddanych głosów wrzuconych do urny.
O godzinie 13.50 wznowiono obrady.
c.d. punktu 9 <pliki AV>
Po wznowieniu obrad
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani
Magdalena Wieczorek odczytała protokoły wyboru ławników.
d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-316/15).
Przewodnicząca
Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W puste miejsca wstawiono
nazwiska odczytane przez Przewodniczącą Rady.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/288/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach na kadencję 20162019 (DS-317/15).
Przewodnicząca
Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W puste miejsca wstawiono
nazwiska odczytane przez Przewodniczącą Rady.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/289/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2016-2019
(DS-318/15).
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Przewodnicząca
Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W puste miejsca wstawiono
nazwiska odczytane przez Przewodniczącą Rady.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/290/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”,
„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec
którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku”.
<pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-287/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, ze wszystkie Komisje branżowe Rady
Miasta Katowice zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Ponadto stwierdziła, że do Biura Rady Miasta w dniu 14 września 2015r.
wpłynęła uchwała Nr 4200/III/102/2015 z dnia 3 września 2015r.
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Opinia ta jest pozytywna (DS.287/15) Opinia była dostępna dla P.P. Radnych na stronach BIP U.M. Państwu
Radnym zostało także przekazane sprawozdanie z wykonania Programu Zadań
Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2015r. (DS308/15).
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/291/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miasta Katowice
w sprawie tragedii uchodźców. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-307/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt apelu stanowi inicjatywę
uchwałodawczą grupy sześciu radnych.
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Osobą wyznaczoną do reprezentowania projektodawców został Pan Radny
Arkadiusz Godlewski.
Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 28 września 2015r. zaproponował
rozważenie uzupełnienie zdania pierwszego projektu apelu poprzez wpisanie po
wyrazach: „Rada Miasta Katowice deklaruje gotowość materialnego
i organizacyjnego włączenia się” wyrazów: „zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym”.
Podczas Komisji Organizacyjnej Pan Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że
przyjmuje uwagę Pana Prezydenta jako autopoprawkę.
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „nie trzeba dzisiaj szczególnie
wszystkim przypominać tego widoku, z którym żyjemy od miesięcy, czyli
dramatu setek tysięcy ludzi, których domy zostały zbombardowane, którzy
zostali zmuszeni, żeby porzucić swoją ojczyznę i szukać miejsca, gdzie ich
rodziny mogą funkcjonować”. Mamy też obrazek sprzed ponad miesiąca, kiedy
przez Katowice przemaszerował tłum ludzi, z hasłami nienawiści do innych
ludzi. Ponieważ Rada Miasta jest głosem mieszkańców, powinna wspólnie
wypowiedzieć się jako miasto otwarte, przyjazne dla innych. Projekt apelu
wyraża wartości, które reprezentujemy, dzięki którym zbudowana jest Europa,
jako unikalny projekt w skali światowej, miejsce wolności, godności oraz
tolerancji i szacunku dla innych ludzi. Ten apel wychodzi naprzeciw słowom
Papieża Franciszka i wielu polskich biskupów. W ramach obowiązującego
porządku prawnego jesteśmy w stanie takiej pomocy potrzebującym udzielić.
Wiceprezydent Bogumił Sobula stwierdził, że niewątpliwie humanitarne, czy
też humanistyczne przesłanie tego apelu zasługuje na pozytywną ocenę. Musimy
pamiętać jednak, że poza pewną ideą zawartą w tym przesłaniu będziemy mieli
także do czynienia, w razie zmaterializowania się decyzji Rady Miasta, z całym
szeregiem problemów i zadań o charakterze logistycznym. W związku z tym
wspólne stanowisko miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, jest
stanowiskiem właściwym przy opiniowaniu przez Prezydenta Miasta
przedłożonego na dzisiejszej sesji apelu. Miasta, w tym Katowice są skłonne
rozważyć przyjęcie określonej grupy uchodźców, natomiast trzeba mieć
świadomość tego, że ma to duże, wielomiesięczne, a nawet wieloletnie
konsekwencje. Oczekujemy więc, że będzie się to odbywało na podstawie
określonych zasad i porządku prawnego, stosownych przepisów
wypracowanych i wdrożonych w życie do zastosowania w tej konkretnej
sytuacji. Pomoc musi być jednak poprzedzona właściwym przygotowaniem
formalno-prawnym, na które czekamy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt apelu nie uzyskał pozytywnej
opinii Komisji Organizacyjnej.
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Radny Michał Luty stwierdził, że „całym sercem przychylałby się do tego
apelu”, tylko w powoływaniu się na Europę brakuje mu oświadczenia organów
europejskich, które by równie ciepło traktowało mordowanych chrześcijan
w krajach islamskich. Oczywiście nie wszyscy muzułmanie są winni, natomiast
Radny nigdy nie spotkał „tej wielkiej, moralnej Europy, żeby ujęła się za
chrześcijanami”, co można odebrać „jako przyzwolenie na to, aby chrześcijanie
zamieszkujący w krajach islamskich byli unicestwiani’. „To jest ze strony
Europy wielka obłuda i skandal. To jest ludobójstwo chrześcijan”.
Radny Piotr Pietrasz stwierdził, że za miesiąc będziemy mieli nowy rząd i być
może inne stanowisko wobec formy pomocy uchodźcom. Muszą zostać
zapewnione procedury na poziomie państwowym. Radny nie rozumie więc,
dlaczego Katowice mają „wychodzić przed szereg” jako Rada Miasta Katowice.
Nie ma obecnie celowości podejmowania zaproponowanego apelu.
Radny Arkadiusz Godlewski w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego
Michała Lutego, zacytował fragment wystąpienia z 2 lipca 2015r.: „Musimy
pozostać głównym aktorem wpierającym chrześcijan prześladowanych na
świecie. Wyciągnięcie do nich ręki w tym ciężkim momencie nawracającego
kryzysu jest naszym obowiązkiem”. To główne przesłanie dzisiejszej debaty
grupy EPL (Europejskiej Partii Ludowej) w Parlamencie Europejskim. Radny
dodał, że to jest przykład, iż w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja
chroniąca interesów tej grupy wyznaniowej. Projekt apelu Rady Miasta
Katowice złożony został we wrześniu br. Wynegocjowano już sposób
postępowania wobec uchodźców. Z algorytmu wynika, że Polska miałaby
przyjąć około 7 tys. osób. Z tego około 4 tys. przebywa obecnie na Węgrzech.
Jest to zatem zachowanie solidarności europejskiej, szczególnie solidarności
z Węgrami.
Radny Józef Zawadzki stwierdził, że w pierwszej kolejności powinien być
stworzony program rządowy. Mamy też wojnę na Ukrainie. Rady zapytał skąd
znajdzie się zabezpieczenie na mieszkania. „Nasi mieszkańcy nie mają
mieszkań, kto to będzie budował i zabezpieczał”.
Radny Maciej Biskupski przypomniał Panu Radnemu Godlewskiemu, że
„jesteśmy na sesji Rady Miasta Katowice, a nie w Parlamencie i to nie
kompetencja Rady Miasta aby się w tym temacie wypowiadać, tym bardziej, że
Rząd, póki co, nie dał jednoznacznych wskazań w jaki sposób procedować ten
problem”. Przypomniał, że Katowice od wielu lat wspierają naszych Polaków,
uchodźców, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Jako jedyne miasto z Unii
Metropolii Polskich znaleźliśmy rozwiązania prawne pozwalające przyjmować
rodziny z Donbasu. Nikt do tej pory tego nie robił. Radny zaapelował do
wszystkich kolegów, abyśmy nie tworzyli pola do dyskusji politycznej, skoro
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brak jest jasnych wskazań rządowych w sprawie uchodźców. Zadał więc pytanie
czy procedowanie takiego dokumentu jest celowe.
Radny Marek Chmieliński z powodu dużych rozbieżności i braku konsensusu,
złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad omawianego punktu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu 11
z porządku obrad sesji.
Wniosek uzyskał akceptację bezwzględniej większości ustawowego składu
Rady, w wyniku głosowania: 19 głosów „za”, 8 głosów sprzeciwu i brak głosów
„wstrzymujących się”.
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o
lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w
Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-314/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Arkadiusz Godlewski nawiązując do poprzedniego punktu porządku
obrad, skomentował, że „jest niezwykle rozczarowany postawą Państwa
Radnych”. „Wybraliście Państwo język ludzi ulicy, którzy wolą straszyć, bać
się, chować po kątach, niż odpowiedzialnie mówić, że Katowice są miastem
nowoczesnym, otwartym i że słowa „miłuj bliźniego swego coś dla was
znaczą”.
Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że „chciałby aby inicjator tego apelu na
co dzień się tak zachowywał, jak te wartości na które się powołuje”.
Radny Michał Luty stwierdził, że Pan Godlewski oświecił go „że Europejska
Partia Ludowa już w lipcu tego roku podjęła taką uchwałę i pyta się „a gdzie
cały organ europejski, a nie jedna z partii”. Dlaczego to w lipcu było, skoro
„chrześcijan mordują od lat”.
Radny Maciej Biskupski raz jeszcze przypomniał, że jesteśmy na sesji Rady
Miasta Katowice, a nie na ulicy Wiejskiej w Warszawie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wielokrotnie na sali Rady Miasta
Katowice dano wyraz przyzwoitości i otwartego serca. Obracanie tego teraz
wobec tych ludzi do przyzwoitości nie należy.
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Radny Adam Skowron w odniesieniu do słów Radnego Godlewskiego,
stwierdził, że skoro jest mowa o odpowiedzialności i miłosierdziu, to pytaniem
pozostaje co to jest odpowiedzialność. Czy jest to działanie ad hoc, pod
wpływem emocji, skoro nie przyjmujemy ludzi bliskich nam kulturowo, którzy
myślą podobnie do nas. Muszą oni zostać przyjęci odpowiednio. Bez
stosownych narzędzi, może skończyć się to tak, jak w europejskim systemie,
który nie działa, jak chociażby w szwedzkim Malmö, gdzie są dzielnice „wyjęte
spod prawa”. Zarzucanie radnym złej woli jest tu nie na miejscu.
c.d punktu 12 porządku obrad.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 12 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/292/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania
projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń w mieście Katowice”. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-342/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała,
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

że

Komisja

Rozwoju

Miasta

Radny Arkadiusz Godlewski
stwierdził że jest to niezwykle ważny
i potrzebny „pierwszy krok”. Teraz należy stworzyć właściwe regulacje i opłaty
związane z zajmowaniem przestrzeni publicznej przez nośniki reklamowe.
Poprosił aby w tej pracy wziąć pod uwagę także prywatnych właścicieli oraz
branżę reklamową.
Radny Michał Luty zapytał jakie kwoty wpływają z tytułu opłat reklamowych
do miasta.
Pani Teresa Homan-Chanek Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego wyjaśniła, że w 2014r. za reklamy w pasie drogowym
uzyskano 1 mln 24 tys. 600 zł. Za reklamy poza pasem drogowym w 2014r. kwotę 828.899 zł., przy czym zaznaczono, że część wpływów pochodzi ze stacji
bazowych telefonii komórkowych, w związku z tym kwota z samych reklam
wynosi poniżej 700 tys. zł. W sumie za reklamy miasto pozyskało około 1 mln
700 tys. zł.

17

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Prowadząca obrady poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku sprzeciwu
i 2 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/293/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.
Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-343/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rozwoju Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ponadto stwierdziła, że Rada Miasta
Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.
Pani Teresa Homan-Chanek Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały.
Następnie omówiła uwagi nr 1.1 oraz 1.10 wniesione przez GC
Investment S.A. w upadłości układowej (Pan Prezydent zaproponował nie
uwzględniać ich w całości)
Wobec braku pytań ze strony P.P. Radnych w wyniku głosowania: 25 głosów
„za”, Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana
Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
W kolejności omówiono uwagi nr 1.2 oraz 1.7 wniesione przez GC
Investment S.A. w upadłości układowej (Pan Prezydent zaproponował nie
uwzględniać ich w całości)
Wobec braku pytań ze strony P.P. Radnych w wyniku głosowania: 26 głosów
„za”, Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagi zgodnie z propozycją Pana
Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Omówiono uwagę nr 1.3 wniesioną przez GC Investment S.A. w
upadłości układowej (Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać jej w
całości)
Wobec braku pytań ze strony P.P. Radnych w wyniku głosowania: 26 głosów
„za”, Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana
Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
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Omówiono uwagę nr 2.3, wniesioną przez fabrykę Żarówek „HELIOS”
Sp. z o.o. (Pan Prezydent zaproponował nie uwzględniać jej w całości)
Wobec braku pytań ze strony P.P. Radnych w wyniku głosowania: 25 głosów
„za”, Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana
Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Omówiono uwagę nr 3.3. wniesioną przez Panią A.R. (Pan Prezydent
zaproponował nie uwzględniać jej w całości)
Wobec braku pytań ze strony P.P. Radnych w wyniku głosowania: 25 głosów
„za”, Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana
Prezydenta.
( Protokół z imiennego głosowania)
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/294/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru
położonego
w
rejonie
ulic:
Katowickiej
i
Henryka
Mikołaja
Góreckiego
w
Katowicach
wraz
z autopoprawką. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr
z autopoprawką.

(DS-344/15) wraz

Wiceprezydent Miasta Pan Waldemar Bojarun przedstawił autopoprawkę
do projektu uchwały. Dodatkowo zgłosił omyłkę pisarską w autopoprawce na
załączniku graficznym do projektu uchwały - w opisie skali: zamiast 1:7 000
powinno być 1: 10 000.
Radny Maciej Biskupski podziękował za uwzględnienie tej sugestii.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rozwoju Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/295/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w
rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-345/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rozwoju Miasta
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 6 głosach
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/296/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta
Katowice
jako
Miasta
Gospodarza
Mistrzostw
Świata
w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1 A w 2016 roku. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-332/15).
Prowadząca obrady poinformowała, że Komisje Kultury, Promocji i Sportu
oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „śmiało wydajemy 3 mln zł.”,
podczas gdy na rozwój katowickiego, jedynego klubu hokejowego
w Ekstraklasie, nie mamy 300 tys. zł. „Kupujemy imprezę objazdową, natomiast
marnujemy wieloletni wysiłek i wieloletnią pracę w takim klubie jak „Naprzód
Janów”, który prosi Urząd Miasta o 300 tys. zł i nie może się doprosić”. Zapytał
jaki jest całkowity koszt planowanej przez miasto imprezy. 3 mln zł to jedynie
opłata promocyjna, którą Katowice mają wnieść. Jak te koszty wpływają na
budżet miasta.
Wiceprezydent Miasta Waldemar Bojarun wyjaśnił, że „my nie kupujemy tej
imprezy, tylko ja współorganizujemy”. Żeby budować dzisiaj silną markę
w Katowicach potrzebne są wielkie wydarzenia. Doskonałym przykładem takiej
realizacji jest „budowa siatkówki” w Katowicach, która nie ma aż tak
wieloletnich tradycji, jak hokej. Planowane wydatki, to rzeczywiście nie jedyne
koszty. Są to koszty przygotowania tafli lodowej w Spodku. Ponadto konieczne
są jeszcze wydatki na wynajem obiektu. Nie zostały jeszcze na tym etapie
przygotowane szczegółowe umowy. Warto jednak zainwestować w taką
promocję sportu w mieście.
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Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że Wiceprezydent „ani słowa nie
poświęcił Klubowi „Naprzód Janów”. Radny zawnioskował aby przy
planowaniu takich imprez uwzględniać wszystkie koszty, nie szczątkowe, tylko
całkowite.
Radny Marek Nowara stwierdził, że promocji wymaga nie tylko promowanie
dużych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Świata, ale także promocja sportu
amatorskiego, wynikająca z aktywności wśród mieszkańców. W trakcie
Komisji, Radny zapytał o ogólnodostępne lodowisko w mieście i jego koszt.
Uzyskał odpowiedź, że planowane na rynku lodowisko kosztować będzie 100
tys. zł. Zestawienie 100 tys. zł na sport amatorski i 3 mln zł na promocję dużej
imprezy, wydaje się zbyt małe w stosunku do promowania amatorskich form
sportu, w tym hokeja wśród mieszkańców.
Wiceprezydent Miasta Bogumił
Sobula wyjaśnił, że zaproponowana
inwestycja, jest promowaniem marki jaką są Katowice. Są to przedsięwzięcia
także o charakterze sportowym. Dzisiaj jest to hokej, jutro inna dyscyplina
sportu. Cel jest jeden - promowanie miasta, jego obiektów, jego mieszkańców,
poziomu kultury sportowej, poziomu życia w naszym mieście.
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „nie robimy Mistrzostw Świata,
tak jak robiliśmy Mistrzostwa Świata w Siatkówce, tylko turniej kwalifikacyjny
do Mistrzostw Świata…. Dostaliśmy tę imprezę, gdyż wyłożyliśmy o 1 mln 500
tys. zł więcej niż Kraków .”. „Jaki uzysk miasto będzie z tego miało”. Dobrze
byłoby gdyby do uzasadnienia projektu uchwały dołączyć szczegółowy biznes
plan. Radny zapytał jakie przychody dla miasta wygeneruje ta impreza.
Radny Jerzy Forajter zapewnił, że klub „Naprzód Janów” nadal będzie
istniał, otrzymuje bowiem stosowne środki. Jeżeli chcemy mieć w Katowicach
klub hokejowy z Ekstraklasy, to planowana impreza świetnie promuje ten sport,
także wśród młodych mieszkańców.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że „to są banały”. Klub „Naprzód
Janów” boryka się z dużymi problemami i trzeba o tym mówić. Zestawienie 300
tys. zł potrzebne na klub z 3 mln zł wydatkowanymi na Mistrzostwa Świata, to
przykład na „brak logiki i typowy absurd urzędniczy”.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca
Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 3 głosach
sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/297/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 18 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. <pliki AV>
Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr (DS-326/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska
oraz Rozwoju Miasta zapoznały się z ww. informacją.
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał co zostało zrobione w poszczególnych
etapach. „Informacje o tym co zostało wykonane krążą po sieci”. Rada
tymczasem dostaje jednostronicową informację.
Wiceprezydent Miasta Bogumił Sobula wyjaśnił, że termin wykonania
umowy opiewa na koniec grudnia br. Do poszczególnych etapów przedłożonych
zamawiającemu wniesiono merytoryczne uwagi. „Nie należy traktować tego
roboczego materiału, który krąży po sieci jako dokumentu oficjalnego”.
Czekamy na korekty ze strony wykonawcy. Miasto musi je przyjąć. Dokument
roboczy nie może być więc dokumentem, który bez akceptacji Pana Prezydenta
powinien być przedstawiany. Wiceprezydent zapewnił, że kolejne materiały,
uwzględniając uwagę Pana Radnego Godlewskiego, będą obszerniejsze.
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „ w dzisiejszym czasie, kiedy
wszystko jest dostępne online, dostajemy z nieoficjalnych źródeł informację
o dokumentach, a ich nie ma na publicznych serwerach miasta Katowice, to
zawsze zachodzi obawa, że ktoś coś próbuje z jakichś powodów trzymać pod
stołem, a nie nad stołem… Dzisiaj niestety trzeba wszystko pokazać”.
Prowadząca obrady 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 19 Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie raportu z
konsultacji społecznych dotyczących budowy drogi na odcinku od ul.
Bażantów do ul. Szarych Szeregów. <pliki AV>
Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr (DS-319/15).
Pan Marcin Stańczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji przedstawił
raport z konsultacji.
Prowadząca obrady stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła informację
Prezydenta Miasta Katowice w sprawie raportu z konsultacji społecznych
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dotyczących budowy drogi na odcinku od ul. Bażantów do ul. Szarych
Szeregów.
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na
kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-309/15).
Przewodnicząca
Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i w wyniku uzgodnień
międzyklubowych desygnowała do składu Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach radnego Dariusza Łyczko.
Zaproponowany radny wyraził zgodę na pracę w Powiatowej Społecznej
Radzie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/298/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-310/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/299/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w
Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-312/15).
Przewodnicząca Rady Komisja Kultury, Promocji i Sportu zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/300/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy
położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Kryształowa”. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-313/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ulica jest boczną od ulicy Kaskady
w dzielnicy Podlesie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, 1 głosie
sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/301/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-320/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/302/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-321/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/303/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Nr 19 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach . <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-322/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/304/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody
Śląskiego w Katowicach . <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-323/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/305/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-324/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/306/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice . <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-325/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/307/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego
programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na
lata 2016-2020” wraz z autopoprawką. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-327/15) wraz z
autopoprawką.
Wiceprezydent Miasta Pani Marzena Szuba przedstawiła autopoprawkę do
projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie oraz, że Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/308/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-328/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie oraz, że Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/309/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-329/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/310/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016r. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-330/15).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/311/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy upamiętniającej
Ofiary Tragedii Górnośląskiej 1945r. wraz z autopoprawką. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-333/15) wraz z
autopoprawką.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna nie
opiniowała projekt uchwały.
Wiceprezydent Miasta Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały
z autopoprawką.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady
poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/312/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
W tym miejscu, prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Forajter.

27

Punkt 35 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie
miasta Katowice. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-334/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/313/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich
części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum
Katowic, w których dokonano remontu elewacji. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-335/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pani Mirosława Witas- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
przedstawiła projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter stwierdził, że „kłóci nam się teraz
tytuł” z tym co wprowadzimy zmianą. Wprowadzając tekst jednolity będzie
trzeba to uporządkować.
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/314/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania
zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Katowice”. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-336/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja
Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.
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/Uchwała nr XVII/315/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani A R, pani A R oraz
pana K R z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej wraz
z autopoprawką. <pliki AV- ochrona danych osobowych>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-346/15) wraz
z autopoprawką.
Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 21.10.2015r. przekazał
autopoprawkę dotyczącą uzupełnienia imienia najemczyni lokalu
w tytule projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/316/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana J P, pani K P, pana K
P, pana M
P oraz
pana
J
P z tytułu korzystania
z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach
przy ul. Francuskiej. <pliki AV- ochrona danych osobowych >
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-347/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/317/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi
Gospodarki
Mieszkaniowej
w
Katowicach
od
pani
B
S
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z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego
położonego przy ul. Gawliny w Katowicach. <pliki AV- ochrona danych
osobowych >
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-348/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/318/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-349/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Polityki
Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po
posiedzeniu Komisji.
Wiceprezydent Miasta Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/319/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki
jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice
na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy
Komunalnych w Katowicach na 2016r. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-350/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter poinformował, że Komisje
Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu Miasta zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/320/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
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Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w
budżecie
miasta
Katowice
na
2015
rok
wraz
z autopoprawką. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-351/15) wraz z
autopoprawką.
Pani Małgorzata
Kwapisz
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta
przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 14 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.
/Uchwała nr XVII/321/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035
wraz z autopoprawką. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-352/15) wraz z
autopoprawką.
Pani Małgorzata
Kwapisz
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta
przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/322/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta
Katowice. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-353/15).
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/323/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 45a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach wobec A Z za lokal mieszkalny położony przy
ul. Starowiejskiej w Katowicach . <pliki AV - ochrona danych osobowych >
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-354/15).
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Budżetu
Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po
posiedzeniu Komisji.
Wiceprezydent Miasta Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/324/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 46 Rozpatrzenie skarg.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Z B na działania
Wiceprezydenta Miasta Katowice. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-337/15).
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt
uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/325/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R H na
niepodjęcie działań przez Prezydenta Miasta Katowice oraz niewłaściwe
działania pracowników Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Katowicach
oraz
członków
Zespołu
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Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. <pliki
AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-338/15).
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt
uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/326/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pana Z P na przewlekłe
i biurokratyczne wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice.
<pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-339/15).
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt
uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.
/Uchwała nr XVII/327/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J M
na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z organizacją festiwalu
„Tauron Nowa Muzyka 2015”. <pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-340/15).
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt
uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
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/Uchwała nr XVII/328/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B M
na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach.
<pliki AV>
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr (DS-341/15).
Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił projekt
uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku
sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.
/Uchwała nr XVII/329/15/
( Protokół z imiennego głosowania)
Punkt 47 Interpelacje radnych. <pliki AV>
W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych
1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
1.1. w sprawie budowy hali sportowej,
1.2. wyceny mieszkania,
1.3. nabycia nieruchomości,
1.4. udzielenia odpowiedzi na interpelacje nr 131/2015 (wyjaśnienie dlaczego
różnicuje się szkoły przy przydziale nowych kierunków kształcenia),
1.5. braku środków na realizację zadań MEN,
1.6. utworzenia dodatkowych oddziałów w gimnazjach,
1.7. podwyższenia nauczycielom dodatków za wychowawstwo,
1.8. zapłaty kaucji za mieszkanie,
1.9. usunięcia topoli,
1.10. dokonania remontu i uporządkowania terenu w dzielnicy Dąb.
2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie przekształceń
własnościowych w spółce miejskiej Szpital Murcki sp. z o. o.
3/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie:
3.1. zwolnień z opłat podatkowych w zamian za wykonany remont elewacji
zabytkowych kamienic w dzielnicy Bogucice,
3.2. stanu kanalizacji zlokalizowanej wzdłuż ul. K. Leopolda Markiefki.
4/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie:
4.1. uporządkowania pasa zieleni na ulicy Bażantów, naprzeciwko budynków,
gdzie między innymi znajduje się firma Lambertz,
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4.2. alternatywnego dojazdu do ulicy Wspólnej, remontu przejazdu tej ulicy i
zajmowania przestrzeni parkingowej przez pracowników i słuchaczy Szkoły
Policji.
5/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie:
5.1. oznakowania pionowego przy Miejskim Żłobku przy ul. Tysiąclecia 45,
5.2. wycinki drzew przy Miejskim Żłobku przy ul. Tysiąclecia 45,
5.3. remontu drogi dojazdowej do Miejskiego Żłobka przy ul. Tysiąclecia 45,
5.4. zamontowania oświetlenia ulicznego przy drodze dojazdowej do
Miejskiego Żłobka przy ul. Tysiąclecia 45,
5.5. budowy miejsc postojowych przy ulicy Ceglanej,
5.6. budowy ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. Uniwersyteckiej.
6/ Radnego Tomasza Szpyrki i Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w
sprawie wydania zakazu goszczenia w Katowicach cyrków wykorzystujących w
swoich programach zwierzęta.
7/ Radnego Tomasza Szpyrki i Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie
zainstalowania monitoringu na Osiedlu Tysiąclecia.
8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
8.1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie dodatkowej powierzchni handlowej,
8.2. budowy pomnika,
8.3. dofinansowania działalności klubu sportowego „Rozwój „ Katowice”,
8.4. parkingu przy ul. Ligockiej,
8.5. usunięcia wyrwy i naprawy nawierzchni.
9/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie:
9.1. umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ul. Norblina i Kokota w dzielnicy
Podlesie,
9.2. zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Szarych Szeregów w
Kostuchnie.
10/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie zmiany przynależności do obwodu
wyborczego mieszkańców ulicy Sandomierskiej.
11/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie:
11.1. zapytania o pojazdy Fiat 126p Pana N wywiezione przez Służby Miejskie,
11.2. sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Wiśniowej.
12/ Radnego Damiana Stepnia w sprawie zmiany trasy autobusu linii 600.
13/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
13.1. pomocy w uzyskaniu mieszkania (K P),
13.2. pomocy w uzyskaniu mieszkania (Pani A B),
13.3. utworzenia klasy sportowej,
13.4. nieprawidłowości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej bez
zezwolenia,
13.5. przyśpieszenia przyjęcia do żłobka miejskiego córki mieszkanki Katowic
(Pani A M).
14/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie:
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14.1. wykonania drogi dojazdowej do Pogotowia Ratunkowego w budynku
Tysiąclecia 92,
14.2. zaplanowania i wykonania zadań inwestycyjnych na os. Tysiąclecia.
15/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie:
15.1. podatku pobieranego przez gminę Katowice od nieruchomości,
15.2. czynszu dzierżawnego pobieranego przez gminę Katowice od
nieruchomości.
16/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:
16.1. funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Katowicach,
16.2. zapewnienia wjazdu i wyjazdu na teren Katowickiego Centrum Biurowego
„Stara Huta” Aleja Korfantego 141A,
16.3. wynagrodzenia pracowników biblioteki,
16.4. odpowiedzi na interpelację 131/15 (złożenie wyjaśnień w sprawie
nierównego traktowania szkół w zakresie przyznawania dodatkowych
kierunków kształcenia).
17/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie:
17.1. skrzyżowania ulicy Złotej i Chorzowskiej i torowiska,
17.2. pasa jezdni przy ulicy Chorzowskiej, który służy do włączenia się do
ruchu z ulicy Ułańskiej,
17.3. kładki nad torami przy ulicy Ks. Pawła Lubiny.
18/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie dodatkowych oddziałów
gimnazjach.
Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych:
1/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie:
1.1.wiat przystankowych,
1.2. zapewnienia bezpieczeństwa, usunięcia dzikiego wysypiska i gruzowiska
oraz renowacji terenu w dzielnicy Dąb w Katowicach.
2/ Radnego Tomasza Rokickiego w sprawie:
2.1.pozostałości po placu zabaw na skwerze Haliny Lerman,
2.2. tablicy uświetniającej 70 rocznicę powstania „Grupy Janowskiej”,
2.3. oświetlenia nad przejściem dla pieszych na ul. Lwowskiej,
3/ Radnej Magdaleny Wieczorek, Radnego Witolda Witkowicza, Radnej
Barbary Wnęk, Radnego Arkadiusza Godlewskiego, Radnego Tomasza
Maśnicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
4/ Radnego Witolda Witkowicza w sprawie ul. Broniewskiego.
5/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie:
5.1. tzw. Placu Honorowego przed Spodkiem ,
5.2. p&r Brynów,
5.3. organizacji ruchu ul. Kościuszki,
5.4. studium przedinwestycyjne tramwaju do ul. Bażantów,
5.5.realizacji projektu Katowice miastem muzyki UNESCO,
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5.6. rozważenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. SłowackiegoSądowa -Mikołowska,
5.7. przedłużającego się postępowania koncesyjnego na zarządzania MCK i
Spodkiem.
6/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie:
6.1. doświetlenia Placu Miast Partnerskich znajdującego się w Ligocie,
6.2. naprawy latarni przy ul. Zarańskiego.
7/ Radnego Marka Nowary w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu
pomiędzy ulicami A. Mickiewicza i P. Skargi – Plac Tiele-Wincklerów.
Punkt 48 Komunikaty i wolne wnioski. <pliki AV>
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Forajter odczytał :
1. informację Przewodniczącej Rady Miasta Katowice dot. analizy złożonych
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Katowice za rok 2014,
stosownie do wymogów art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515)
2. informację Pana Prezydenta dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez
osoby zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za 2014r. dotyczył
łącznie 393 osób)
3. informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie z dnia 24 września
2015r. dot. oświadczeń majątkowych Pani MK oraz Pana KL (zgodnie z art.
24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)
4. informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 25 września
2015r. Pani MH (zgodnie z art. 24h ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym)
5. W dniu 19 października 2015 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło
pismo Pana Prezydenta z dnia 14 października 2015 r., w którym przekazano
raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Jednostki
Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.
Z dokumentu wynika, iż konsultacje odbyły się w terminie 22 września-6
października 2015 r. Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców mogły być
zgłaszane za pomocą formularzy zgłaszania opinii dostępnych w filii nr 8
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej nr 53a oraz w wersji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu
Miasta Katowice.
W ww. terminie nie wpłynęły uwagi mieszkańców, w związku z powyższym
przygotowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce
Pomocniczej nr 5 Brynów część wschodnia Osiedle Zgrzebnioka, który
będzie procedowany na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 26 listopada
2015 r., po skonsultowaniu tego projektu z organizacjami pozarządowymi i
Powiatową Radą Pożytku Publicznego.”
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6. Na prośbę Pana Prezydenta, w miesiącu grudniu sesja zwołana zostanie 17
grudnia br., a nie jak pierwotnie planowano na 16 grudnia.
Na koniec Wiceprezydent Miasta Bogumił Sobula poinformował, że od
listopada rozpocznie się remont ul. Mikołowskiej. Przeprosił za utrudnienia.
Punkt 49 Zamknięcie sesji. <pliki AV>
Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął
obrady XVII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 16.25.
Protokołowała:
Beata Musiał

Prowadząca obrady:
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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