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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXI sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 27 stycznia 2016 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:15 

Numery podjętych uchwał: XXI/387/16 – XXI/415/16 

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 Informacja z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice. 

  

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem) 

Radna nieobecna- Bożena Rojewska  
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym. 

9. Informacja z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice za 2015r. 

10. Informacja (raport) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku (DS-

390/15). 

11. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w 

Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w 

dniu 29 listopada 2015r. (DS-419/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka 

(DS-417/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom 

komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów 

– Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-418/16). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia 

(DS-438/16). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących 

organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-439/16).  

16. Przedstawienie protokołu z dnia 19 stycznia 2016r. Komisji doraźnej Rady 

Miasta Katowice do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów 

na ławników na kadencję 2016-2019 (DS-441/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Rady Miasta Katowice za 2015r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych 

Rady Miasta Katowice za 2015r. (DS-420/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach (DS-422/16).  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-423/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach (DS-424/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 19 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w 

Katowicach (DS-425/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-426/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza 

Klenczara w Katowicach (DS-427/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Katowicach (DS-428/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych w Katowicach (DS-429/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych w Katowicach (DS-430/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 19 dla 

Dorosłych w Katowicach (DS-431/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-432/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, 

liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-433/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-434/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na zajęcia 
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rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w 

placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym 

jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-435/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 (DS-

421/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2016r. (DS-436/16).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza” (DS-

440/16). Skreślony. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 

2016 rok (DS-442/16). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-443/16). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 

Katowice na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-444/16). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia 

niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów (DS-416/16). 

38a/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-445/16). 

38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie 

nadzorcze (DS-446/16). 

38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z 

przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 (DS-447/16). 

38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku 

metropolitalnego (DS-448/16).  

39. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-437/16). 

40. Interpelacje radnych. 

41. Komunikaty i wolne wnioski. 

42. Zamknięcie sesji.          
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Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XXI 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. 

Powitała także przedstawicieli biur poselskich i senatorskich. 

Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Szczególnie serdecznie Przewodnicząca Rady powitała także Pana  Roberta 

Łuszcza Z-cę  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach. 

Ponadto Przewodnicząca Rady powitała Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów 

Miasta Katowice Pana Witolda Starowicza. 

 

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Borys 

Pronobis i Tomasz Rokicki. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Borys Pronobis i Tomasz Rokicki zostali 

wybrani większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i braku 

głosów „wstrzymujących się”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Radnego Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję 

Przewodniczącego tej Komisji. 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 27 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455701708.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455707910.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453977481.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455701829.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453977569.pdf
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Punkt 4 Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

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

z dnia  17 grudnia 2015r.: 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

z dnia  4 stycznia 2016r.: 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 27 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 38a/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-445/16). 

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie 

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 

rozstrzygniecie nadzorcze (DS-446/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455701883.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455701883.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453977637.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453977697.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455701944.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453978901.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453978961.pdf
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3/ dopisaniu punktu  38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia 

działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 

(DS-447/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/ dopisaniu punktu 38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do 

utworzenia związku metropolitalnego (DS-448/16).  

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Radny Borys Pronobis zawnioskował o zdjęcie punktu 34 Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza” (DS-440/16). 

Uzasadnił swój wniosek faktem, że skwer ma zostać usytuowany pomiędzy 

blokami na Os. Tysiąclecia 86 a/ i b/, a  jest to teren, o który od wielu lat 

postulowali mieszkańcy, aby na nim  usytuować miejsca parkingowe, których 

brakuje. Wnioskowano o niego już w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety 

wówczas tan wniosek nie wygrał. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że procedura wymagana przy 

nazewnictwie  ulic  i placów została właściwie już wyczerpana, ale skoro 

sprawa wymaga ponownego przeanalizowania, to należy to zrobić. Prezydent 

wyraził zgodę na zdjęcie punktu z porządku obrad.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( 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 1 do 21 stycznia  2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że w trwających jeszcze Mistrzostwach 

Europy w Piłce Ręcznej, w katowickim „Spodku” była duża frekwencja. 

Zainteresowanie tą dyscypliną sportu jest spore. Radny zapytał jaką miasto ma 

koncepcję odrodzenia piłki ręcznej w Katowicach, powrotu do czasów, kiedy 

„Sparta Katowice” lub „AZS Katowice” zdobywały mistrzostwo Polski.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979016.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979088.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979253.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702008.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702058.asx
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Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jednym z ważniejszych planów miasta 

jest budowa wielkiej  GieKSy.  Miasto wspiera każdy sport, chociażby w postaci 

dotacji dla  200 miejskich klubów. Mamy preferencje co do piłki nożnej oraz 

siatkówki. Oczekujemy jednak na dofinansowanie także spoza samorządu, np.  

z Ministerstwa Sportu  i Turystyki lub innych podmiotów. W tym kierunku 

miasto będzie działało. 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że „pytał o piłkę ręczną, a nie o inne 

dyscypliny sportu”. Frekwencja udowodniła, że piłka ręczna jest równie 

popularną dyscypliną sportu, jak inne. „Czy zatem GKS Katowice będzie 

tworzył drużynę piłki ręcznej, a jeżeli nie GKS Katowice, to kto”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że miasto opiera się na swojej Strategii 

Sportu, w której określono priorytety w zakresie dyscyplin sportowych. 

Stwierdził, że cieszy się, iż dzięki zaangażowaniu  pracowników  Urzędu 

Miasta, frekwencja w „Spodku” podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 

była naprawdę wysoka.   

 

Radna Patrycja Grolik po raz kolejny na sesji, zapytała o to kiedy będzie 

połączenie komunikacyjne pomiędzy Piotrowcami - Kostuchną i Giszowcem. 

Coraz więcej ludzi pyta o tę sprawę.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że decyzje ze strony miasta zostały 

podjęte. Jednak rozwiązanie zaproponowane przez KZK GOP rodzi skutki 

finansowe. Trwa zatem dyskusja na temat takiego rozwiązania transportu, aby 

nie wymagał on dodatkowych kosztów.  

 

Radny Maciej Biskupski pogratulował Panu Prezydentowi organizacji 

Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w „Spodku”. Tymczasem frekwencja w 

Krakowie, nawet podczas rozgrywek z udziałem reprezentacji Polski nie zawsze 

była zadowalająca. Radny zapytał, czy w związku ze zbliżającymi się  

Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej organizowanymi w tym roku we Francji, 

będzie pod „Spodkiem” zorganizowany  „ogródek letni dla kibiców”, gdzie na 

telebimie będzie można oglądać transmisje z rozgrywanych meczów. 

Prezydent Marcin Krupa obiecał, że planuje się zorganizowanie  takiej strefy 

kibica pod „Spodkiem”.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zapytała czy planowana jest reorganizacja 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3  znajdującego się przy ul. Chrobrego. 

Czy planuje się przeniesienie, łączenie, dzielenie tej placówki. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że na listopadowej sesji Rady Miasta, 

podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Edukacji Miasta Katowice 

Katowiczanin 2022 na lata 2015-2022. Na jej podstawie miasto opiera swoje 

działania w zakresie edukacji. Rozpoczynamy otwartą dyskusję na temat sieci 

placówek w mieście. Chodzi o zwiększenie jakości kształcenia, doposażenia 

szkół, wymuszenia tym samym  wyższego poziomu nauki w tych placówkach, 



 

 

 

9 

ilości olimpijczyków. Jest to jednak proces długoletni, wymagający  wcześniej 

społecznych konsultacji. 

 

Radny Piotr Pietrasz także pogratulował Panu Prezydentowi udanych 

Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. „Spodek” był pełny, nawet jak nie grała w 

nim polska reprezentacja.  

Radny zapytał o wstrząsy górnicze, które miały ostatnio miejsce  

w dzielnicy Brynów i na które skarżyli się mieszkańcy. Czy wynikały one  

z bieżącej eksploatacji, czy poprzedniej i jak duży miały one zasięg. 

Wiceprezydent Mariusz Skiba potwierdził wstrząsy, odczuwalne szczególnie  

w południowych dzielnicach miasta. Działanie to odbywało się „pod kontrolą’ 

KWK „Wujek”. Wstrząsy były w granicach dopuszczalnej normy, czyli takie, 

które nie powodują szkód na powierzchni.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński zwrócił uwagę na problem, który pojawił się po 

wyremontowaniu dworca kolejowego w Podlesiu a mianowicie na utrudnienia 

związane z przejściem dla pieszych, które ograniczono barierkami znajdującymi 

się pomiędzy peronami. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie, po 

zasięgnięciu wyjaśnień od PKP.  

 

Radny Józef Zawadzki podziękował za ostateczne przeniesienie uciążliwej  

złomnicy, znajdującej się dotychczas przy ul. Załęskiej 50. Zauważył, że 

mieszkańcy bardzo ciepło wypowiadają się o organizacji Mistrzostw Europy  

w Piłce Ręcznej. Podziękował za to władzom miasta.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o kładkę kolejową przy ul. Lubiny. Kiedy 

zakończy się jej remont. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Tomasz Maśnica także dołączył się do gratulacji związanych  

z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej.  Zapytał jakie przeznaczenie 

znajdą pomieszczenia znajdujące się przy ul Franciszkańskiej, które są 

własnością Urzędu Miasta. Dotychczas była tam siedziba filii UM na terenie 

Ligoty. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że nie zostało to na razie jeszcze ustalone. 

Jak zapadnie taka decyzja, to Pan Radny otrzyma odpowiedź. 

 

Radny Witold Witkowicz zapytał dlaczego w ostatniej edycji, nie podpisano 

umów na „Lokal na kulturę” z czterema potencjalnymi najemcami. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że sprawa dotyczyła  planowanego wykorzystywania lokali na inne cele, 
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co wymagałoby ich przerobienia i adaptacji, a wiąże się to oczywiście  

z dodatkowymi kosztami. To jest jedyny problem. 

Radny Witold Witkowicz poprosił o wyjaśnienie  w  tej informacji, kto 

zostanie obarczony kosztami związanymi z ewentualną zmianą sposobu 

użytkowania. Mogą to być znaczne koszty dla najemców, których wcześniej się 

nie spodziewali.   

Prezydent Marcin Krupa potwierdził, że często najemcy nie mieli 

świadomości poniesienia dodatkowych kosztów. 

 

Radny Józef  Zawadzki zapytał „czy ten „Spodek” jak tak fajnie działa, to 

wszystko funkcjonuje, to czy warto zmieniać tą strukturę i niech jest tam dalej 

Pan Wąsala, dobrze to prowadzi, niech sobie to pilnuje dalej…. Trzeba się 

zastanowić czy dawać to w prywatne ręce”.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że obiektu nie oddajemy w prywatne ręce, 

oddajemy jego zarządzanie do podmiotu prywatnego, wyłonionego w drodze 

postępowania konkursowego. Od roku toczą się w tej sprawie spory sądowe.  

Miejmy nadzieje, że obiekty pod nowym zarządem  będą nadal „żyły”.  

Radny Józef Zawadzki stwierdził, że „ tam, gdzie są prywaciarze, to ludzi 

zatrudniają  na  umowę zlecenie i umowy śmieciowe. Niech Dyrektor Wąsala 

też tam będzie. On to dobrze prowadzi.” 

 

 Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o planowaną lokalizację sklepu 

„Rossmann” niedaleko Placu pod Lipami w dzielnicy Giszowiec. Radny 

poprosił o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej informacji, gdyż wzbudza to 

kontrowersje wśród okolicznych mieszkańców. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Magdalena Wieczorek w kontekście toczącej się dyskusji na temat  

Mistrzostw  Europy  w  Piłce Ręcznej, zaproponowała, aby wprowadzić do 

porządku obrad punkt 7a/ Podziękowania radnych, gdyż „zapytania radnych”  

w takie podziękowania się zamieniły. 

W sprawie reorganizacji szkół, Radna zauważyła, że w ramach ewentualnych 

dyskusji musimy zrozumieć, iż „edukacja to nie wydatek, ale inwestycja”. 

Zapewne wówczas wiele katowickich szkół w stosownych rankingach znajdzie 

się na wysokich miejscach. 

 

Przewodnicząca Rady zadecydowała, że nie będzie proponowała dopisania 

punktu związanego z podziękowaniami, gdyż procedujemy „w sposób 

regulaminowy i demokratyczny”.  
 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702106.asx
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W okresie od 16 grudnia 2015 roku do 26 stycznia 2016 roku odbyły się  2 sesje 

Rady Miasta Katowice, 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta 

Katowice oraz posiedzenia: Komisji Doraźnej do dokonania zniszczenia 

nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019                      

i dodatkowe Komisji Edukacji.                          

 

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice uczestniczyli                

w następujących wydarzeniach: 

 

17 grudnia 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła                             

we wręczeniu nagrody im. Józefa Kocurka oraz w corocznym spotkaniu                                 

z organizacjami pozarządowymi; 

 

29 grudnia 2015 roku Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła                

w spektaklu :Betlejem” w Spodku; 

 

6 stycznia 2016 roku  Przewodnicząca Krystyna Siejna uczestniczyła                          

w  uroczystym otwarciu iluminacji Bazyliki Franciszkańskiej w Panewnikach; 

 

8 stycznia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wzięła 

udział w spotkaniu opłatkowym w Centrum Rozwoju Dziecka SORO dla Dzieci 

Niepełnosprawnych na Os. Tysiąclecia przy ul. Ułańskiej 5a; 

 

12 stycznia 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy 

Forajter uczestniczył w inauguracyjnej sesji nowo wybranej Jednostki 

Pomocniczej  Miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia' 

 

13 stycznia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

uczestniczyła w inauguracyjnej sesji nowo wybranej Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 10 Dąb; 

 

14 stycznia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna 

wzięła udział w spotkaniu z delegacją z Ostrawy z okazji Dni Polsko-Czeskich   

–  20. rocznicy podpisania umowy o współpracy partnerskiej oraz uczestniczyła 

w sesji inaugurującej kadencję 2015-2019 Jednostki Pomocniczej Miasta 

Katowice nr 11 Wełnowiec-Józefowiec; 

 

15 stycznia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła                   

w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Częstochowie; 

 

Punkt 9 Informacja z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice za 2015r. 

<zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702166.asx
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Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice Pan Witold 

Starowicz przedstawił informację. 

/Informacja z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice – zał. nr 2/ 

 

Punkt 10 Informacja (raport) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim w 

2014 roku. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że informacja ( raport) była dostępna 

jako druk sesyjny nr DS-390/15. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska zaopiniowała raport pozytywnie.   

Na sesji nie było przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach, ale uczestniczyli oni w Komisji Infrastruktury  

i Środowisk odpowiadali na pytania. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady  

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z  informacją (raportem) 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie 

środowiska w województwie śląskim w 2014. 

 

Punkt 11 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek 

Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych 

przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015r. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali informację jako druk sesyjny nr DS-419/16. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwyczajowo po zakończeniu 

wyborów Miejska Komisji Wyborcza przedstawia informację.  

Radny Marek Chmieliński Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Jednostek Pomocniczych w Katowicach przedstawił informację. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady  

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją  Miejskiej 

Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad 

Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015r. 

Dodała także, że w dniach 13,14 i 15 stycznia br. odbyły się I sesje RJP nr 9 Os. 

Tysiąclecia, RJP nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec. 

Przewodniczącym RJP nr 9 został wybrany Pan Zdzisław Czenczek, 

Przewodniczącą Zarządu JP nr 9 została wybrana Pani Barbara Bańska. 

Przewodniczącym RJP nr 10 został wybrany Pan Marek Wolski, 

Przewodniczącym Zarządu JP nr 10 został wybrany Grzegorz Łagódka. 

Przewodniczącym RJP nr 11 został wybrany Pan Tadeusz Oczko, 

Przewodniczącym Zarządu JP nr 11 został wybrany Pan Piotr Orszulik. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702216.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702433.asx
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle 

Zgrzebnioka. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-417/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/387/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 

członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-418/15. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/388/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

9 Osiedle Tysiąclecia. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-438/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/389/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 

10 Dąb. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702519.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399443
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979628.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702570.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399515
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979673.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702640.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399625
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979731.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702700.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-439/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/390/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Przedstawienie protokołu z dnia 19 stycznia 2016r. Komisji 

doraźnej Rady Miasta Katowice do dokonania zniszczenia nieodebranych 

zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali protokół 

Komisji doraźnej z dnia 19.01.2016r.  jako druk sesyjny nr DS-441/16. 

Jest to procedura związana z wykonaniem uchwały XIX/362/15 Rady Miasta 

Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania tej komisji doraźnej. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady  

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice wykonała zapis § 2. ww. uchwały, gdyż 

zgodnie z jego zapisem „zadaniem Komisji jest dokonanie protokolarnego, 

fizycznego zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, którzy nie zostali 

wybrani w wyborach ławników na kadencję 2016 - 2019 przeprowadzonych na 

sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29 października 2015r., nieodebranych w 

terminie 60 dni od dnia wyborów oraz przedstawienie Radzie Miasta Katowice 

protokołu zniszczenia. Po przedstawieniu takiego protokołu Komisja ulega 

rozwiązaniu”. 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2015r. oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2015r.  

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-420/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisje branżowe Rady Miasta 

Katowice przyjęły swoje sprawozdania na posiedzeniach, a Komisja 

Organizacyjna dodatkowo sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice.  

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/391/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399692
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979823.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702749.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702800.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399797
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979918.pdf
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Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-422/16. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/392/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-423/16. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/393/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-424/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/394/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702862.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454399859
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453979980.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702924.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402063
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980030.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455702974.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402128
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980084.pdf
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Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 

Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura 

w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-425/16. 

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 XXI/395/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-426/16. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/396/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 

im. Tomasza Klenczara w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-427/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/397/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Katowicach. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703020.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402197
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980190.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703068.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402260
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980247.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703114.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402337
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980294.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703243.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-428/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/398/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-429/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/399/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-430/16. 

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 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/400/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 

Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-431/16. 

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 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/401/16/ 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402412
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980353.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703291.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402478
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980407.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703342.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402543
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980472.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703391.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402611
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( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-432/16 wraz 

z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Wiceprezydent Miasta Marzena Szuba przedstawiła autopoprawkę. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

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

/Uchwała nr XXI/402/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-433/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXI/403/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto 

Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980531.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703439.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980671.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703487.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402758
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980735.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703532.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-434/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXI/404/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-435/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 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 XXI/405/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania 

Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2015. <zapis AV> 

 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-421/16. 

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 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/406/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402831
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980828.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703577.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402935
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453980993.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703629.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454403007
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453981048.pdf
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Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w 2016r. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-436/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie z prośbą o uwzględnienie 3 uwag. 

 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 

przedstawił projekt uchwały oraz uwagi zgłoszone przez Powiatową Radę 

Pożytku Publicznego. 

Wyjaśnił, że uwagi zaproponowane przez Powiatową Radę Działalności 

Pożytku Publicznego zostaną uwzględnione w przyszłym roku kalendarzowym, 

gdyż obecnie konieczne byłoby ponowne rozpoczęcie procedury, włącznie 

z konsultacjami społecznymi.  Beneficjanci oczekują już na środki, a w 

przypadku zmian, można byłoby je przekazać dopiero w marcu br.  

 

Radny Michał Luty zapytał czy w postepowaniu policyjnym funkcjonuje takie 

określenie, jak „pouczenie”. Jakie przepisy go określają. 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 

wyjaśnił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów, wobec sprawcy, 

policjant lub strażnik miejski może stosować „zindywidualizowane środki”. 

Może zatem zastosować odpowiednie środki w zależności od sytuacji. Każda 

sytuacja jest oceniana indywidualnie. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała pod glosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXI/407/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Karola Hieronima 

Chodkiewicza”. Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt  35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Katowice na 2016r. wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703704.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454403073
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453981123.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703937.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455703995.asx
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-442/16) wraz  

z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projekt uchwały.  

 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie wraz z autopoprawką.    

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

i 1 głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXI/408/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 

wraz z autopoprawką. <zapis AV> 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  (DS-443/16) wraz  

z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod  głosowanie wraz z autopoprawką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/409/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z 

budżetu miasta Katowice na rok 2016 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-444/16. 

 

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.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454403449
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453981223.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704047.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454408049
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453981259.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704100.asx
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/410/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o 

sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania 

samorządów. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-416/16. 

W trakcie obrad Komisji  Budżetu Miasta projekt nie uzyskał pozytywniej 

opinii.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą grupy radnych. 

Radny Marek Nowara, jako osoba wyznaczona do reprezentowania grupy 

radnych w sprawie projektu uchwały, przedstawił go. Zauważył, że 

projektodawcy nie są przeciwni pomysłowi podniesienia kwoty wolnej od 

podatku, co jest zjawiskiem pozytywnym, tylko są przeciwni aby skutkami 

finansowymi były obarczane jedynie samorządy, w tym miasto Katowice.   

Radny zaakceptował wprowadzenie zmian do projektu uchwały w postaci 

autopoprawki, które wpłynęły do Biura Rady Miasta pismem Prezydenta z dnia 

19 stycznia 2016r.  

 

Prezydent Marcin Krupa poinformował, że po spotkaniu z Ministrem 

Finansów, wiadomo, iż rząd chce zrekompensować finansowe straty 

samorządom  w  postaci udziałów w różnych podatkach. Jest to obecnie na 

etapie analiz. Pani Premier RP, w trakcie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

zapewniła, że ewentualne straty samorządów zostaną w tym zakresie pokryte  

z budżetu centralnego.  

 

Pani Danuta Kamińska Skarbnik Miasta wyjaśniła, że ewentualna kwota strat 

dla samorządów to około 80-90 mln zł rocznie. Konieczność zmiany regulacji 

wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele rządu 

zapewniają, że wyrównania dla samorządów nie będą jednorazowe. Obecnie 

miasto Katowice zostało wyznaczone w ramach Unii Metropolii Polskich do 

„pilnowania finansów”. To nie jest „dobry czas” na apele. Nie znamy jeszcze 

końcowych skutków negocjacji. Przed nami jest kolejna perspektywa 

pozyskiwania środków unijnych. Do uzyskania  takich środków, konieczny jest 

wkład własny samorządów. Oczekujemy na wyliczenia z Ministerstwa 

Finansów.   

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409175
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453981455.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704178.asx
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Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z przyjętą przez 

projektodawców autopoprawką.  

W wyniku głosowania: 9 głosów „za”, 17 „przeciw” i brak głosów 

„wstrzymujących się”, projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości 

głosów i nie został podjęty.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Zespołu Szkól Budowlanych im. Powstańców Śląskich w 

Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę 

nazwy. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-445/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Edukacji  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/411/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie 

nadzorcze. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-446/16. 

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 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/412/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 wraz z 

autopoprawką. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-447/16 wraz 

z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on po posiedzeniu komisji.  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453982372.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704231.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409252
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453982467.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704296.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409458
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453982552.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704358.asx
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Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prezydent Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały wraz z  autopoprawką. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/413/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia 

związku metropolitalnego. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-448/16. 

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 XXI/414/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani K S  na niewłaściwe 

działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-437/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Radny Dariusz Łyczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w międzyczasie zmienił się 

publikator dziennika ustaw Kodeksu Postepowania Administracyjnego 

wymienionego w projekcie uchwały. Aktualny to (Dz.U. z 2016r., poz. 23). 

Procedowanie odbędzie się przy uwzględnieniu już nowego publikatora.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXI/415/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 40 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409572
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453982856.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704424.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409655
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453982936.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704484.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454409940
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/1/28/1453983225.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704542.asx


 

 

 

25 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

1.1. poprowadzenia linii tramwajowej oraz drogi kołowej w dzielnicy Ochojec. 

1.2. organizacji Wystawy psów Rasowych Katowice 2016. 

1.3. bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla rodzin wielodzietnych. 

1.4. uzupełniająca interpelacja w sprawie ocieplenia budynku przy ul. 

Iłłakowiczówny. 

1.5. rozłożenia podatku od nieruchomości na raty. 

1.6. remontu chodnika przy ul. Pośpiecha. 

1.7. pomocy w zatrudnieniu. 

2/ Radnej Krystyny Siejnej w sprawie: 

2.1. kanalizacji części ul. Wieżowej. 

2.2. przekształcenia sposobu użytkowania działki dla potrzeb żłobka  

i przedszkola. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie monitoringu na Placu Pod Lipami  

w Giszowcu. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. remontu chodnika na ul. Załęskiej. 

4.2. ogrzewania w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

4.3. remontu ulicy Zgody. 

5/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie uszkodzenia nawierzchni rynku przez 

samochód dostawczy. 

6/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie wykonania garbu ograniczającego 

prędkość na ulicy Wilczewskiego pomiędzy ulicą Jankego, a Kasztanową. 

7/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

7.1. wymiany nawierzchni na ciągu rowerowo-pieszym na wiadukcie nad A4 na 

ul. Bocheńskiego. 

7.2. konsultowania rozwoju systemu transportowego Katowic z samorządem 

wojewódzkim i samorządami miast ościennych. 

7.3. aktualizacji informacji  dotyczących składowania odpadów w rejonie ul. 

Hallera. 

8/ Radny Jacek Piwowarczuk w sprawie: 

8.1. parkingu na Osiedlu Tysiąclecia. 

8.2. wyjazdu z ulicy Ułańskiej na Chorzowską. 

8.3. ustawienia znaku zakaz zatrzymywania przy ulicy Dębowej. 

8.4. Kolonii Mościckiego. 

9/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie działań dotyczących utworzenia 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Górnym Śląsku. 

10/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 

10.1.działań Straży Miejskiej w zakresie kontroli palenisk w piecach. 

10.2. uporządkowania koryta i brzegu rzeki Rawy. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje: 
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1/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

1.1.dokończenia termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 23 w Katowicach. 

1.2. zajęcia stanowiska w sprawie lokalu mieszkalnego przy ul. Wileńskiej w 

Ligocie. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie odpowiedzi na interpelację dot. 

możliwości instalacji sygnalizacji na przejściu w rejonie przystanków 

autobusowych. 

3/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

3.1. obniżenia czynszu. 

3.2. skargi na działanie KZGM. 

3.3. dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego. 

3.4. pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

3.5. usunięcia billboardu. 

3.6. pomocy w znalezieniu pracy. 

3.7. pomocy w uzyskaniu dodatkowego lokalu mieszkalnego. 

3.8. pomocy w zatrudnieniu. 

3.9. pomocy w zamianie mieszkania. 

4/ Radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie obchodów „Roku” Jerzego 

Haralda.  

 

Punkt 41 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  

1. W dniu 8 stycznia br. otrzymała  kopie uchwał Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w  Katowicach  z dnia 4 stycznia 2016r.: 

- Nr 4200/III/5/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  

w kwocie 115.892.507 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok 

Miasta Katowice,  

- Nr 4200/III/6/2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.  

2. Pismem z dnia 22 stycznia b.r. Pani radna Małgorzata Smoleń zrzekła się 

funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice. 

 

Punkt 42 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

 

Prowadząca obrady życzyła przyjemnych ferii, tym wszystkim, którzy będą  

z nich korzystać. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.15. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704605.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/17/1455704661.asx
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                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


