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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XIX sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 17 grudnia 2015 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:45 

Numery podjętych uchwał: XIX/358/15 – XIX/384/15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

     Załącznik  nr 1 - Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

     sesjami, 

Załącznik nr 2 – Przemówienie Pana Prezydenta dot. założeń do WPF, budżetu 

miasta Katowice na rok 2016 wraz z erratą oraz Programu zadań społecznych 

miasta Katowice na rok 2016, 

Załącznik nr 3 - opinia Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu na 2016r., 

Załącznik nr 4 - opinia Klubu PO, 

Załącznik nr 5 – opinia Klubu „FSiMK”, 

Załącznik nr 6 – opinia Radnych z Ruchu Autonomii Śląska 

 

 

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 XVIII 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. 

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole 

Podstawowej nr 5 w Katowicach (DS-404/15).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 

Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad 

ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej na terenie miasta Katowice (DS-358/15). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-371/15). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice 

na 2016rok (DS-372/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań 

społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok (DS-379/15).   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do 

dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na 

kadencję 2016-2019 ( DS-394/15) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Instytucji Kultury 

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

im. Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-381/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 

nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny 

Bochenek” (DS-393/15).  

15a/ Przedstawienie raportu końcowego Prezydenta Miasta Katowice z 

konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030” 

(DS-410/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta 

„Katowice 2030” (DS-386/15).  

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

gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-387/15).  
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji w latach 2015-17 przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Włącz się! 

Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (DS-391/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu 

Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy (DS-392/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016 (DS-395/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani M P do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice (DS-

396/15).  

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 

realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Katowice” (DS-397/15). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice (DS-398/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika 

przyrody (DS-399/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu 4 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz 

ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie 

(DS-400/15). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do 

realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (DS-

401/15).  

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

miasta Katowice na 2015r. (DS-402/15). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-403/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice (DS-405/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
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przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-

406/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-407/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w 

nabyciu budynku mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z 

oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-408/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 

wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie (DS-411/15). 

33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani M P, pana W P, pani N P i pana D P za lokal 

mieszkalny przy ul. Raciborskiej  w Katowicach (DS-412/15).  

33b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Polkomtel sp. z o.o. dotyczącej 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar 

położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w 

Katowicach (DS-413/15).  

34. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani I B na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w 

Katowicach (DS-409/15).  

35. Interpelacje radnych. 

36. Komunikaty i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji.          

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XIX 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. 

Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760124.asx
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Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała także Pana  Tomasza 

Kępę Z-cę  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach oraz przedstawiciela 

Straży Pożarnej. 

Ponadto Przewodnicząca Rady powitała Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5  

w Katowicach Panią Magdalenę Hofler wraz z delegacją szkoły. 

 

Na podstawie listy obecności, Prowadząca obrady stwierdziła, że  obrady sesji 

są prawomocne. 

Harcerki z katowickiego Hufca ZHP przekazały Przewodniczącej Rady Miasta 

betlejemskie światełko pokoju.   

Harcerki z katowickiego Hufca ZHP złożyły także wszystkim obecnym na sali 

sesyjnej życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 

zaśpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary. „Zauważ człowieka” – to 

hasło tegorocznego betlejemskiego światła pokoju. 

 

Przewodnicząca Rady podziękowała również za dostarczenie Radnym albumu 

„Rawa Blues Festiwal” wydanego z okazji 35 lat tego festiwalu. 

 

Pan Ireneusz Dudek podzielił się informacją na temat tego, że Rawa Blues 

Festiwal ma już 35 lat, jest największym festiwalem bluesowym na świecie oraz 

największą imprezą ze względu na jej oglądalność w naszym regionie. Katowice 

to więc stolica bluesa. Pan Ireneusz Dudek wyznaczył sobie cel na przyszłość, 

aby Katowice stało się centrum bluesa w Europie.  

Złożył także wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 

 

Prowadząca obrady podziękowała za rozdane Radnym kalendarze na 2016r. 

Klubu GKS GieKSA Katowice oraz „Przewodnik po Ligocie i Panewnikach”, 

wydany ze środków, którymi dysponowała Jednostka Pomocnicza nr 6  

w mijającym roku.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XIX sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Michał 

Luty i Krzysztof  Pieczyński.  

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Michał Luty i Krzysztof Pieczyński zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760191.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424142.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760246.asx
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Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Radnego Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję 

Przewodniczącego tej Komisji. Pan Jerzy Forajter wyraził na to zgodę.  

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 26 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z XVIII 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 XVIII sesji Rady Miasta Katowice  

z dnia  26 listopada 2015r.: 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 24 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  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 

5820)  Prezydent Miasta Katowice zawnioskował  o zmiany  w  porządku 

obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani M  P, pana W  P, pani N P i pana D  

P  za lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej w Katowicach (DS-412/15).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 33b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Polkomtel sp. z o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK 

„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej - 

Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach (DS-413/15).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424262.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760301.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760301.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424314.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760404.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424395.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424479.pdf
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Pan Prezydent Marcin Krupa wniósł także o zdjęcie punktu 19 Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy (DS-392/15). Wynika to  

z  dopracowywania  przyszłej  nazwy tej szkoły. 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Witold Witkowicz w oczekiwaniu na stanowisko Pana Prezydenta do 

projektu uchwały, wniósł o zdjęcie punktu 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 

lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów 

płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta 

Katowice (DS-358/15). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił informację z działalności między 

sesjami w okresie od 24 listopada do 15 grudnia  2015r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

Ponadto Prezydent poinformował, że w dniu 11 grudnia 2015r. Katowice 

otrzymały tytuł „Kreatywne Miasto UNESCO w dziedzinie muzyki”. 

Podziękował środowiskom artystycznym, muzycznym oraz kibicującym temu 

przedsięwzięciu mieszkańcom Katowic za ten niewątpliwy sukces. Tym samym 

Katowice weszły do prestiżowego grona miast, tak jak kiedyś Kraków który, 

jest  posiadaczem tytułu „Kreatywne Miasto UNESCO w dziedzinie literatury”. 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o kilka spraw: 

1/ wnioski wspólnej akcji miasta Katowice ze Stowarzyszeniem „Napraw Sobie 

Miasto” dotyczące katowickich pustostanów. Radny zapytał jak te wnioski będą 

formułowane. Jak wyglądają prace nad zapowiadaną listą pustostanów, które 

będą ewentualnie udostępnione pod krótki wynajem, 

2/ propozycję wprowadzenia kontra ruchu na kilku jednokierunkowych drogach 

w mieście. Wniosek ten dotyczący dziewięciu wskazany przez środowisko 

rowerowe ulic został zaopiniowany negatywnie. Podaje się argument, że drogi te 

są zbyt wąskie. Radny nie zgadza się z tym stanowiskiem i prosi o bardziej 

merytoryczną odpowiedź, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424545.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424657.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760462.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760512.asx
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3/ budowę Subcentrum Południe. Radny zapytał czy inwestor będzie tam 

partycypował w kosztach  przebudowy  układu drogowego, 

4/ braku obecności Pana Prezydenta lub Jego przedstawicieli na spotkaniu  

z przedstawicielami  katowickich uczelni, środowiska akademickiego, które 

miało miejsce w trakcie Komisji Rozwoju Miasta. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie na 

zapytanie nr 2/. Ponadto wyjaśnił, że co do sprawy pustostanów, to trwają prace 

nad ich wynajmem na krótki okres czasu. Sprawa Subcentrum Południe.  

Inwestor będzie zobowiązany do partycypacji w pracach związanych z układem 

drogowym. Obecnie jesteśmy na etapie planowania. Jeżeli chodzi o nieobecność 

Prezydenta na Komisji, to jak wiadomo, okres świąteczny obfituje w liczne 

spotkania i niestety nie jest możliwe, aby być wszędzie.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała kiedy miasto planuje przystąpić do 

całościowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  Zarzecza i Podlesia. 

Ponadto Radna zapytała jak wygląda sprawa „autobusowego połączenia 

Kostuchny z Giszowcem”. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru, o który pytała Pani Radna jest już realizowane. W pierwszej kolejności 

zostały przygotowane plany ochrony dolin rzecznych, następnie powstaną plany 

związane z układem drogowym na terenie południowych dzielnic miasta. 

Procedura jest więc w toku. Co do połączenia autobusowego, to KZK GOP ma 

przygotować stosowne  propozycje.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy nie należałoby pomyśleć o instalacji 

dla lodowiska w Spodku. Żeby zamrozić lód, musimy demontować inne 

lodowiska w mieście, np. lodowisko na Bugli. Jeżeli decydujemy się na 

Mistrzostwa  Świata  w hokeju, to konieczne staje się posiadanie możliwości 

zamrażania płyty lodowej. „Kulawe lodowisko na Rynku” nie zastąpi ludziom 

lodowiska na Bugli.  

Prezydent Marcin Krupa odniósł się do ostatniego zdania Pana Radnego 

Zydorowicza. Stwierdził, że z tego lodowiska korzystają dzieci i są o nim opinie 

pochlebne. Co do realizacji „stałego lodu” w Spodku, to jest to koszt kilku 

milionów złotych. Dla potrzeb planowanych Mistrzostw Świata, miasto posiada 

przenośne  pełno wymiarowe lodowisko. 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że musimy się na coś zdecydować. 

Stwierdził, że lodowisko na Rynku nie posiada atestowanych band i grozi 

bezpieczeństwu osób z niego korzystających.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał czy w związku z zakończonym remontem 

ulicy Mikołowskiej, prawidłowo zamontowane zostały znaki drogowe, na 

wysokości Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na przestrzeni metra 
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kwadratowego jest ich aż pięć. Trudno się w nich rozeznać. Radny poprosił  

o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że zakończone roboty drogowe muszą 

zostać zatwierdzone przez wykonawców. Jest to więc zapewne sytuacja 

tymczasowa. 

 

Radny Adam Skowron odniósł się do sprawy wiat postawionych na Rynku. 

Znajdujące się tam ławki ulokowano poza zadaszeniem, stwarzając problem dla 

oczekujących podczas deszczu.  

 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że prace nie są jeszcze odebrane. Będą 

wykonane poprawki. 
 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 28 października 2015 roku do 25 listopada 2015 roku odbyła się 

sesja Rady Miasta Katowice oraz 9 planowanych posiedzeń Komisji stałych 

Rady Miasta Katowice. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w następujących 

wydarzeniach: 

27 listopad 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła  

w  Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rybniku 

oraz w Jubileuszu 60-lecia Zakładów Remontowych Energetyki S.A. Katowice, 

2-4 grudnia 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła  

w  Konwencie Rad Miast Wojewódzkich odbywającym się w Katowicach, 

7 grudnia 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła  

w  spotkaniu z Parlamentarzystami RP zorganizowanym przez Śląski Związek 

Gmin i Powiatów w Chorzowie, 

10 grudnia 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna wzięła udział w 

Koncercie Charytatywnym Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w 

Katowicach.  

 

Punkt 8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole 

Podstawowej nr 5 w Katowicach.  <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-404/15). 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Edukacji nie opiniowała 

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

Wiceprezydent Miasta Pani Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760574.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760626.asx
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

/Uchwała nr XIX/358/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Pani Magdalena Hofler - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach 

podziękowała za zmianę szkole imienia. 

 

Punkt 9 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt  10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-371/15. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że punkty 10-12  będą omawiane 

łącznie, gdyż wiążą się ściśle z uchwaleniem budżetu miasta na 2016r.  

Odczytała trzy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach.  

1/ nr 4200/III/146/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie pozytywniej 

opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

2/ nr 4200/III/147/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie pozytywnej opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok Miasta Katowice.  

3/ nr 4200/III/148/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie pozytywniej opinii o 

przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2035.  

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił  założenia do WPF, budżetu miasta 

Katowice na rok 2016 wraz z erratą oraz Programu zadań społecznych miasta 

Katowice na rok 2016.  

/ Przemówienie Pana Prezydenta- zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Pan Jerzy Forajter  przedstawił 

opinię Komisji do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 

2016r.  

/Opinia Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu na 2016r. – zał. nr 3 / 

 

Następnie przedstawiciele poszczególnych Klubów Radnych przedstawili opinie 

do budżetu miasta Katowice na 2016r.: 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450770212
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424731.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760681.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452760853.asx
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1/ Pan Radny Witold Witkowicz – Przewodniczący Klubu Radnych 

„Platformy Obywatelskiej”.  

/ Opinia Klubu PO- zał. nr 4/ 

2/ Pan Radny Marek Chmieliński  Przewodniczący Klubu Radnych 

„Forum Samorządowe i Marcin Krupa”.  

/Opinia Klubu Radnych „FSiMK” –zał. nr. 5/ 

 

3/ Pan Radny Piotr Pietrasz - Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i 

Sprawiedliwości” stwierdził, że  ostatnie lata były czasem realizacji wielkich 

obiektów i wielkich inwestycji. Ukoronowaniem ich będzie otwarcie ostatniego 

fragmentu nowego rynku w Wigilię. Miasto nie zapomniało także o dzielnicach. 

Obecnie środki będą dysponowane nieco inaczej, nastąpi zmiana formuły ich 

przeznaczenia, ale  nie zabranie jej  dzielnicom. Co bardzo cieszy, to fakt, że 

miasto nie planuje zaciągania kredytów w roku przyszłym.  

Reasumując, Klub Radnych „PiS” udziela poparcia i będzie głosował za 

przyjęciem budżetu miasta Katowice na 2016r.  

 

Radny  Józef  Zawadzki stwierdził, że odkąd jest radnym, to „Platformie się 

nic nie podoba”. „ A skąd pieniądze mają brać, jak drugi raz zdejmujecie swój 

pomysł zniesienia opłaty za targowiska”. „Przede wszystkim, Panie Prezydencie 

w ogóle się nie przejmować, robić swoje”. „O co wam się rozchodzi, czy to jest 

zazdrość…”. „Tam gdzie Pani Skarbnik jest, pilnuje twardo złotówki”. „Pan 

Prezydent , gdyby popuścił, to poszedłby siedzieć”. „Ja jestem za PiS-em, niech 

PiS ciągnie bardziej do góry”. „Budżet jest dobrze robiony i wszystko jest  

w porządku”.  
 

Radny Marek Nowara przedstawił opinię w imieniu Radnych z Ruchu 

Autonomii Śląska dot. budżetu miasta na 2016r.  

/Opinia – zał. nr 5/ 
 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że wystąpienie Pana Józefa traktuje  

w charakterze raczej humorystycznym. Radny zapytał Panią Przewodniczącą, 

czy „zmieniamy zwyczaj naszych debat budżetowych i będziemy przerzucać się 

tego typu komentarzami mniej lub bardziej poważnymi za każdym razem… Jest 

pełna wolność słowa i opinii, jednak przeradza się to w debatę o bardzo niskim 

poziomie. Jeżeli do tego dopuścimy, to będzie trzeba pójść w tym kierunku i my 

się również dołączymy do tej zabawy, tylko czy to ma sens”. Krytyka nie może 

być przyjmowana tak osobiście, to jest polityka. Prosi aby nie robić z tego 

targowiska. 
 

Radna Patrycja Grolik zapytała czy w budżecie miasta Katowice na 2016r., 

uwzględniono wniosek Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 w Zarzeczu dot. 
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rzeczywistego dostosowania budżetu miasta do zapisów uchwalanych  

w uchwałach tej jednostki. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Prezydenta o udzielenie Pani Radnej 

odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Barbara Wnęk  poprosiła aby zachować pewien standard dyskusji, na 

odpowiednim poziomie. 

 
Prowadząca obrady przypomniała, że Komisje branżowe zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku sprzeciwu i 8 

głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIX/359/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2016rok wraz z erratą. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-372/15) wraz z 

erratą. 

Przewodnicząca  Rady przypomniała, że komisje branżowe zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie wraz z erratą.    

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIX/360/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok.  <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-379/15). 

Przewodnicząca  Rady przypomniała, że komisje branżowe zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450770311
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424805.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452763272.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450770395
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450424936.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761073.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761073.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIX/361/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Prezydent Marcin Krupa podziękował za przyjęcie budżetu miasta Katowice.  

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na 

ławników na kadencję 2016-2019. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-394/15). 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

W wyniku uzgodnień międzyklubowych  do komisji doraźnej powołano 

następujących Radnych: 

1/Pana  Marka Chmielińskiego (FSiMK)- Przewodniczący Komisji  

2/ Pana Witolda Witkowicza (PO) - Wiceprzewodniczący Komisji  

3/ Krystynę Panek  (PiS) 

Zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/362/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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-381/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marek Nowara zapytał czy rozpisano już konkurs na dyrektora nowo 

powstałej instytucji.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450770471
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450442790.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761159.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771119
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450442871.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761255.asx
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Prezydent Marcin Krupa poinformował, że na tę funkcję powołany zostanie 

prawdopodobnie Pan Piotr  Zaczkowski.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/363/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja 

Kultury im. Krystyny Bochenek”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-393/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Kultury, Promocji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIX/364/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15a/ Przedstawienie raportu końcowego Prezydenta Miasta 

Katowice z konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta 

Katowice 2030”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali raport końcowy Prezydenta jako druk sesyjny DS-410/15. 

 

Pani Katarzyna Staś – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta przedstawiła 

raport.  

 

Wobec braku uwag oraz  zgłoszeń ze strony Radnych,  Przewodnicząca Rady  

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice przyjęła raport końcowy Prezydenta 

Miasta Katowice z konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta 

Katowice 2030”. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771192
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450442916.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761351.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771261
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450442965.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761398.asx
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Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Miasta „Katowice 2030” wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-386/15) wraz z 

autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rozwoju Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Projekt uchwały został szeroko przedstawiony podczas spotkania 

zorganizowanego dla Radnych w dniu 8 grudnia 2015r. w sali 209 Urzędu 

Miasta Katowice. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie wraz z autopoprawką.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/365/15/ 

( 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-387/15). 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Na sesję został zaproszony przedstawiciel Wnioskodawców.    

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się” . 

/Uchwała nr XIX/366/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji  

w latach 2015-17 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Katowicach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej  

i społecznej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761457.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771333
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450443092.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761602.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771409
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450443330.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761667.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-391/15). 

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 XIX/367/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016 . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-395/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że poszczególne plany pracy były 

przedmiotem uzgodnień na komisjach stałych Rady Miasta Katowice i zostały 

tam przyjęte. Poinformowała, że Komisja  Organizacyjna 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 XIX/368/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Pani M P do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-396/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja  Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/369/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771493
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450443467.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761735.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761829.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771558
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450443565.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761883.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450774382
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444278.pdf
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Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-397/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja  Rozwoju Miasta 

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 XIX/370/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-398/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisje  Rozwoju Miasta oraz 

Infrastruktury i Środowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/371/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu 

pomnika przyrody. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-399/15). 

Przewodnicząca Rady Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu 

i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XIX/372/15/ 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452761951.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771683
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444336.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762043.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771779
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444392.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762092.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450771854
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-400/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/373/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji  

i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Katowice”. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-401/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że  Komisja Infrastruktury  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIX/374/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2015r. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-402/15). 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała  co oznacza w uzasadnieniu uchwały dot. 

zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice pozycja „zapewnienie 

właściwego procesu dotowania w niepublicznych placówkach oświatowych - 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444488.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762192.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450774435
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444548.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762309.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450772025
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444609.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762367.asx
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1.500.000 zł”. Poprosiła o wyjaśnienie jaki zatem był dotychczasowy sposób 

takiego dotowania. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że w wyniku kontroli wykazano, iż  

w niektórych przypadkach należy zmienić pewne procedury przyznawania  

środków, stąd ten zapis. Prezydent zapewnił jednak, że nie było żadnych  

działań skutkujących sprzecznością z obowiązującym prawem. 

 

Przewodnicząca Rady zobowiązała Pana Prezydenta do udzielenie 

obszerniejszej odpowiedzi Pani Radnej na piśmie.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku  sprzeciwu  

i 1 głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIX/375/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

<zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-403/15). 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku  sprzeciwu  

i 1 głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XIX/376/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-405/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450772649
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444666.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762426.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450772712
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444744.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762534.asx
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Komisja Edukacji nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM 

po posiedzeniu komisji.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/377/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 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. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-406/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

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

po posiedzeniu komisji.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie.    

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/378/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 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-407/15). 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Komisja Polityki Społecznej nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on 

do BRM po posiedzeniu komisji.   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/379/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450772926
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444792.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762586.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450772998
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444844.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762641.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762641.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450773084
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444903.pdf
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Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na rzecz jego 

dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. <zapis 

AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-408/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/380/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-411/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 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 XIX/381/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani M P, pana W  P, pani N P i pana 

D  P za lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-412/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta nie 

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

Wiceprezydent Miasta Pan Bogumił Sobula przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762699.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762699.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450774499
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450444971.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762754.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450773193
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450445025.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762807.asx
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/Uchwała nr XIX/382/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Polkomtel sp. 

z o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

KWK „Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej 

- Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach . <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-413/15). 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/383/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg Pani I B na działania 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-409/15). 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

 

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XIX/384/15/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

1.1.utworzenia galerii pamięci oraz możliwości zwiedzania Hali Widowiskowo-

Sportowej Spodek w Katowicach, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450774552
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450445076.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762863.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450773300
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450445174.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762912.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1450774608
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/18/1450445230.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452762968.asx
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1.2. opracowania koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie ulic Bh. Monte 

Cassino, Leopolda oraz Wiertniczej, 

1.3. budynku wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Boh. Monte Cassino na 

Zawodziu. 

2/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie doposażenia Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. prac remontowych prowadzonych w budynku przy ul. 3 Maja 36 w 

Katowicach, 

3.2. umożliwienia zamiany lokalu mieszkalnego (Pani A G), 

3.3. ustosunkowania się do treści pisma Pana R N. 

4/ Radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie rozbudowy układu komunikacyjnego 

na oś. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przeniesienia tablicy pamiątkowej 

tragicznie zmarłych górników 

 

Na dzisiejszą sesję Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie; 

1.1.wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rad jednostek pomocniczych, 

1.2. pomocy w uzyskaniu mieszkania, 

1.3. udzielenia wsparcia uzdolnionym sportowcom, 

2/ Radnego Arkadiusza Godlewskiego w sprawie: 

2.1.organizacji ruchu na ul. Mickiewicza, 

2.2.świątecznej iluminacji na ul. T. Kościuszki,  

2.3.likwidacji fragmentu lasu murckowskiego w związku z zamiarem budowy 

połączenia drogowego ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów, 

3/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

3.1. ustawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe w dzielnicy Murcki, 

3.2. alternatywnego dojazdu do ulicy Wspólnej, remontu przejazdu na tej ulicy 

oraz zajmowania przestrzeni parkingowej przez pracowników i słuchaczy 

Szkoły Policji, 

3.3.zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do drogi 

od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej, 

3.4.połączenia domów zlokalizowanych przy ul. Bielskiej do kanalizacji 

miejskiej. 

4/ Radnego Marka Nowary w sprawie: przejścia nad torami kolejowymi od ul. 

Zapolskiej do ul. Lubiny. 

5/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie petycji dot. lokalizacji 

przystanku autobusowego przy ul. Roździeńskiego w sąsiedztwie ul. Gen. 

Andersa. 

 

Punkt 36 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452763027.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymała do wiadomości 

następującą korespondencję: 

1/ Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 4 grudnia 2015r., 

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVII/308/15 Rady Miasta 

Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami  pozarządowymi na lata 2016-

2020” , 

2/ Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 4 grudnia 2015r., 

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVII/309/15 Rady Miasta 

Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie „Programu współpracy 

miasta Katowice z organizacjami  pozarządowymi na lata 2016” , 

3/ Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 2 grudnia 2015r., 

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVII/294/15 Rady Miasta 

Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-

Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach. 

Rozstrzygnięcia są do wglądu w Biurze Rady Miasta i przekazane dw. Komisji 

branżowym. 

4/ W dniu 30.11.2015r. do BRM wpłynęło do wiadomości pismo Naczelnika 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach będące analizą oświadczeń 

majątkowych  Pana T G – radnego VI kadencji Rady Miasta Katowice oraz 

Pana Radnego Jacka Piwowarczuka . 

Zgodnie z art 24 h. Ust 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) informuję, iż zwróciłam się do 

Panów Radnych stosownymi pismami, z prośbą o ustosunkowanie się do 

wykazanych w analizie nieprawidłowości i złożenie stosownego pisma w Biurze 

Rady Miasta. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała także, że wykonując § 2 

uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/312/15 z dnia 29 października 2015r. w 

sprawie tablicy upamiętniającej OFIARY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 

1945r. Pan Prezydent przy piśmie z dnia 3 grudnia 2015r. znak. KŚ-

V.414.24.2013.AL przedstawił koncepcję tablicy wraz z inskrypcją, jaka ma być 

na niej umieszczona. Pismo zostało przekazane do skrytek P.P. Radnych.  

Przewodnicząca Rady odczytała treść inskrypcji. 

Nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

 

Radny Michał Luty odniósł się do słów Pana Radnego Witolda Witkowicza 

podczas debaty nad budżetem miasta Katowice na 2016r. Stwierdził, że poziom 

debaty w Radzie Miasta  jest zapewne wyższy pod względem merytorycznym  

i  kulturalnym niż debat w Sejmie RP.  
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Prezydent Marcin Krupa złożył wszystkim życzenia  świąteczne. Zaprosił 

także na Sylwestra, planowanego pod Spodkiem. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna także złożyła życzenia 

świąteczne, podobnie jak Radny Józef Zawadzki w imieniu Klubu Radnych 

„Forum Samorządowe i Marcin Krupa” i Radny Andrzej Zydorowicz  

w imieniu Klubu „Platforma Obywatelska”.  

 

Punkt 37 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XIX sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.45. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/14/1452763081.asx

