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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 6 kwietnia 2016 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:45 

Numery podjętych uchwał: XXIII/441/16 – XXIII/480/16 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Załącznik  nr 1 - Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

sesjami 

 

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

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXII 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. Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-

512/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu 

Przedszkolu nr 94 w Katowicach (DS-498/16).  

11. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice: 

a/ Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-480/16). 

b/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice (DS-466/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-472/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ochrony terenów leśnych, 

mieszkaniowych i rekreacyjnych w rejonie ulic: Jagodowej, Jarzębinowej, 

Zakątek, Biedronek, Jaworowej, Koników Polnych, Spółdzielczości przed 

dewastacyjnym wpływem planowanej inwestycji drogowo-tramwajowej (DS-

479/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy linii tramwajowej wraz ze 

ścieżką rowerową od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna poza terenem 

rezerwatu przyrody „Ochojec” (DS-519/16). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

(DS-478/16).  

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

gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (DS-481/16). 

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

2015r roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania (DS-482/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za 2015 rok (DS-483/16). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 

2012-2016 (DS-484/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych” za 2015 rok (DS-

485/16). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2015 roku (DS-486/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2015 rok (DS-

487/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta 

Miasta Katowice  

z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice 

na lata 2014-2020” za 2015 rok (DS-488/16).  

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

obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę części nieruchomości, 

położonej w Katowicach, w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła Kołodzieja  

i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postepowaniu dotyczącym budowy 

i prowadzenia parku linowego (DS-490/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania 

na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach (DS-492/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2015 

rok (DS-493/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” za 2015 rok (DS-

494/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-

2016- Katowice bez barier” (DS- 495/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Katowice w 2016 roku (DS-496/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w celu wskazania 

najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do prowadzenia 

działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę” 

(DS-497/16).  
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31. 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-499/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

budynku mieszkalnego oraz budynku użytkowego – garażu na rzecz ich 

dzierżawcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-500/16). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto 

Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków 

częściowego zwolnienia z opłat (DS-501/16).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-502/16).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 

oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 

taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-503/16). 

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

miasta Katowice na 2016 rok (DS-504/16).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-505/16).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na 

terenie miasta Katowice (DS-506/16).  

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

2015 roku „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2015 rok” (DS-507/16). SKREŚLONY. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi K  J (DS-509/16).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani S S  i pani I S za lokal mieszkalny położony w 

Katowicach przy ul. Techników  (DS-510/16).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec pana K Z  za lokal mieszkalny przy ul. Okrzei w 

Katowicach (DS-511/16).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Miasta Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z o.o. w 

likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego 

w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35  

i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2) (DS-513/16).  

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

żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
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mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. Piastów 11 w Katowicach 

(DS-514/16). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w 

Katowicach (DS-515/16). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku o utworzenie związku 

metropolitalnego (DS-516/16). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Katowicach (DS- 517/16).SKREŚLONY. 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum 

Ogólnokształcącego w Katowicach (DS-518/16). SKREŚLONY. 

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

miasta Katowice nazwy „Bażantów” (DS-520/16).  

50. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2016 rok (DS-522/16). 

51. Rozpatrzenie skarg: 

 – pani B T na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-491/16).  

- Pana J P Ż  na  działania Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta 

Katowice (DS-524/16). 

52. Interpelacje radnych. 

53. Komunikaty i wolne wnioski. 

54. Zamknięcie sesji.          

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XXIII 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 Panią 

nadkomisarz Renatę Hałabudę Naczelnika Wydziału Prewencji   Komendy  

Miejskiej Policji w Katowicach oraz Z-ce Komendanta Pana Arkadiusza 

Korzeniewskiego z Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej   

w  Katowicach.  

Prowadząca obrady powitała także Panią Danutę Posny - Klimę – Dyrektor 

Miejskiego Przedszkola nr 94. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713678.asx
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Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Damian 

Stępień  i Tomasz Szpyrka. 

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

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Damian Stępień i Tomasz Szpyrka zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Panią Radną  Krystynę Panek, która pełniła funkcję Przewodniczącej 

tej Komisji. Pani  Krystyna Panek wyraziła 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 XXII sesji Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

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

z dnia  2 marca  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: 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713776.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099249.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713847.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099297.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713912.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713912.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099357.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460713965.asx
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1/ skreśleniu punktu 39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Programu współpracy miasta Katowice  

z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” (DS-507/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ skreśleniu punktu 47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji 

XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach (DS- 517/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ skreśleniu punktu 48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji 

XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach (DS-518/16).  

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 lutego do 1 kwietnia 2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał kiedy zakończy się zamiana gruntów 

pomiędzy  miastem  Katowice,  a  Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”,  

w okolicach ul. Tysiąclecia 90. 

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że rozpoczęto działania aby uatrakcyjnić  

powierzchnie, obecnie niezagospodarowane na Osiedlu Tysiąclecia. Prace 

trwają. 

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. <zapis AV> 

 

W okresie od 1 marca 2016 roku do 5 kwietnia 2016 roku odbyła się sesja Rady 

Miasta Katowice, 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta 

Katowice oraz dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w wydarzeniach: 

8 marca 2016 roku w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; 

9 marca 2016 roku w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 

Miejskim Domu Kultury „Koszutka”; 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099423.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099629.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099739.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714037.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714089.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714142.asx
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17-19 marca 2016 roku z wizytą w Budapeszcie w ramach Dni Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej;  

31 marca 2016 roku w Zgromadzeniu Ogólnym Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego; 

1 kwietnia 2016 roku w obchodach 85-lecia Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach.; 

5 kwietnia 2016 roku w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. 

 

Punkt 9 Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali sprawozdanie jako druk sesyjny nr DS-512/16.  

Radny Krzysztof Pieczyński - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice przedstawił sprawozdanie.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż I sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice została zwołana w dniu 11 kwietnia 2016r. na godz. 13.00 w sali 209.  

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia 

Miejskiemu Przedszkolu nr 94 w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-498/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, 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 pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXIII/441/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Pani Danuta Posny - Klima – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 94 
podziękowała w imieniu społeczności przedszkolnej i dzieci tam 

uczęszczających za podjęcie uchwały.  

 

O godz. 11. 35 ogłoszono przerwę w obradach.  

O godz. 12.15 wznowiono obrady. 

 

Punkt 11 Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714196.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714253.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532084
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460099808.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714430.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714430.asx
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Przewodnicząca Rady przypomniała, że jest to powtórzenie procedury  

z poprzedniej sesji, na której nie dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Katowice.  

Poinformowała ponownie, iż pismem z dnia 22 stycznia 2016r. Pani Radna 

Małgorzata Smoleń zrzekła się funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 

Katowice. Zrzeczenia to odniosło skutek – zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy  

o samorządzie gminnym w dniu 29 lutego 2016r. W związku  

z powyższym konieczny stał się wybór nowego 

Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice na 

dzisiejszej sesji.  

 

Radny Witold Witkowicz – Przewodniczący  Klubu „Platformy 

Obywatelskiej” zgłosił  kandydaturę Radnego Andrzeja Zydorowicza  na 

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

Pan Radny Andrzej Zydorowicz wyraził  zgodę  na  kandydowanie.  

 

Radny Maciej Biskupski w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe  

i Marcin Krupa” zgłosił kandydaturę Pana Radnego Marka Chmielińskiego. 

Zainteresowany wyraził zgodę na kandydowanie.  

 
Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, która przeprowadziła wybór  

i dokonała podliczenia głosów.  

W skład Komisji Skrutacyjnej weszło trzech radnych. Członkowie Komisji 

Skrutacyjnej nie mogli kandydować na funkcję  Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Katowice. 

W jej skład weszli:  

1/ Radny Witold Witkowicz  z „Platformy Obywatelskiej” 

2/ Radny Krzysztof Pieczyński z „Forum Samorządowe i Marcin Krupa” 

3/ Radny Jacek Piwowarczuk z „Prawa i Sprawiedliwości”.  

Kandydaci wyrazili  zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

 

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie, 

przy 28 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

O godz. 12.20 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.  

W tym czasie Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w pokoju 203. 

Dokonano wyboru Przewodniczącego tej Komisji  w osobie Radnego 

Krzysztofa Pieczyńskiego oraz przygotowano karty do głosowania. 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100129.pdf
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O godz. 12.30 wznowiono obrady.  

 

c.d. punktu 11 <zapis AV> 

 

a/ Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-480/16). 

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej  Pan Radny Krzysztof Pieczyński 

przedstawił  Regulamin wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice.  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-480/16 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała po głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/442/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Katowice. Rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono tajne 

głosowanie. 
O godz. 12.40 ogłoszono przerwę w obradach w celu przeliczenia przez 

Komisję Skrutacyjną głosów.  

O godz. 12.45 wznowiono obrady.  

 

c.d. punktu 11 <zapis AV> 

 

b/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Krzysztof Pieczyński 
przedstawił protokół z głosowania.  

W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice wybrano Pana Radnego Marka Chmielińskiego ( uzyskał 14 głosów), 

w głosowaniu wzięło udział 27 radnych( tyle samo radnych było obecnych na 

sali sesyjnej). 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

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

/Uchwała nr XXIII/443/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460719224.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532147
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100184.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460719274.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532207
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100527.pdf
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Prowadząca  obrady  złożyła gratulacje Panu Radnemu Markowi 

Chmielińskiego z powodu wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Katowice  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali  projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-472/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Dodała, że miejsca Pani Małgorzaty Smoleń w Komisji Organizacyjnej nikt nie 

zajmie, gdyż Pan Radny Marek Chmieliński jest już członkiem Komisji 

Organizacyjnej.  

W związku z tym, w projekcie uchwały punkt 1) w § 1 otrzymuje brzmienie:  

„ w ust. 1 Komisja Organizacyjna, usunąć w pkt 6 „Małgorzata Smoleń”. 

Pozostałe zaproponowane zmiany w Komisji Kultury, Promocji  

i Sportu oraz w Komisji Polityki Społecznej dot. Pana Radnego Adama 

Skowrona i Pana Radnego Macieja Biskupskiego wynikają  

z pisma ww. Radnych skierowanego do Przewodniczącej Rady Miasta z dnia 19 

lutego 2016r., w którym Radni wnioskowali o zmiany zapisane w projekcie 

uchwały. Radni wyrazili zgodę na pracę w tych komisjach.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/444/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ochrony terenów 

leśnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych w rejonie ulic: Jagodowej, 

Jarzębinowej, Zakątek, Biedronek, Jaworowej, Koników Polnych, 

Spółdzielczości przed dewastacyjnym wpływem planowanej inwestycji 

drogowo-tramwajowej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-479/16. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą mieszkańców miasta Katowice. Pełnomocnikiem Komitetu 

został wybrany Pan J Ż, który stosownym pismem poinformował,  

iż nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Pan Pełnomocnik prosił, aby w jego 

imieniu mógł wypowiedzieć się i przedstawić projekt uchwały inny członek 

Komitetu Pan O S. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714720.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714720.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532266
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100603.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460714932.asx
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Pan O S po udzieleniu  mu głosu przez Radę Miasta Katowice,  

w wyniku jednogłośnego głosowania: 26 głosów „za”, przedstawił projekt 

uchwały i zapoznał radnych ze sprawą.  

 

Pani Katarzyna Staś – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta przedstawiła 

stanowisko strony Prezydenckiej do projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że do przedstawionej opinii Pana 

Prezydenta odniósł się Komitet inicjatywy uchwałodawczej w swoim piśmie  

z dnia 18.03.2016r. Pismo to zostało przekazane Radnym. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska nie wydała pozytywnej opinii do projektu 

uchwały. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że obywatelska inicjatywa, stanowi 

ważny głos mieszkańców. Trzeba się „nad tym pochylić, wsłuchać i usiąść do 

dyskusji”. Uzasadnienie strony prezydenckiej do projektu uchwały było 

„żenujące”.  Pan Prezydent dokonał rewizji swojego postępowania 

„zrezygnował Pan z kolejki linowej na rzecz tramwaju”. „Tramwaj należy 

budować tam, gdzie są ludzie, gdzie blisko mieszkają mieszkańcy Katowic,  

a nie gdzieś pod lasem”.  Zostały zaproponowane  cztery warianty przed 

inwestycyjne na zlecenie Tramwajów Śląskich. Prezydent wybrał tzw. „wariant 

piąty, który nie był przedmiotem analizy”. Radny dodał, że inicjatywa 

mieszkańców jest głosem w dyskusji i w taki sposób powinna być traktowana. 

Zachęcił wszystkich „abyśmy uszanowali ten głos mieszkańców i w trakcie prac 

Pana Prezydenta, Tramwajów Śląskich oraz Komisji Rady, mogli rozmawiać 

o najbardziej efektywnym wariancie przebiegu linii tramwajowej, takim, który 

będzie służył największej liczbie mieszkańców i będzie zarazem najbardziej 

efektywny ekonomicznie. Przy założonym trybie „ZRID-owskim” będziemy 

jako miasto musieli ponieść koszty wykupów nieruchomości oraz  koszty 

odszkodowania i utrzymania nieruchomości, niezależnie od tego, czy droga 

powstanie, czy nie. Radny dodał: „Mam nadzieję, że nie powstanie, że 

dożyjemy takich czasów, iż nikt nie będzie musiał jeździć po mieście 

prywatnym samochodem”.  

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że bardzo ceni inicjatywę mieszkańców. 

Wywołała ona zmianę w podejściu do pierwotnego planu przebiegu linii 

tramwajowej, tak  aby była ona poprowadzona z jak najmniejszym 

uszczerbkiem dla przyrody. Co do zapisów projektu uchwały przedstawionego 

przez mieszkańców, to istnieją w nim dwa problematyczne zapisy:  

o zaniechaniu  wszelkich  inwestycji  związanych  z budową, ciągów drogowych 

i  tramwajowych w rejonach ulic oraz drugi problem - ulic. „Wszelkich” 

oznacza bowiem, iż nic w tym rejonie nie będzie można zrobić.  Projekt 

uchwały jest tym, który ograniczy, czy wręcz uniemożliwi jakąkolwiek 
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realizację inwestycji w tym miejscu. Geneza powstania koncepcji 

poprowadzenia linii tramwajowej w tym rejonie, to nie pomysł miasta. Autorem 

studium były  Tramwaje Śląskie. W wyniku tych prac wskazano przebieg drogi 

oraz linii  tramwajowej  w  zaproponowanej  lokalizacji. Miasto oczekiwało, iż 

ten przebieg będzie zaakceptowany społecznie i nisko kosztowy. Stąd właśnie 

zaakceptowano obecną koncepcję opartą na generatorach ruchu, którymi jest: 

Górnośląskie Centrum Medyczne, z 2.5 tys. pracujących w nim osób, 170 tys. 

pacjentów rocznie, Osiedlem Odrodzenia, o które planowana linia tramwajowa 

jest oparta. Jest to około 10 tys. mieszkańców  tego osiedla oraz wciąż 

zasiedlana  zabudowa  Osiedla  „Bażantowo”. Będzie to więc linia 

wystarczająca  obciążona. W wielu miastach, np. w austriackim Innsbrucku, 

linia nr 6 przebiega przez tereny leśne, przecinając szlaki turystyczne. Przebieg 

linii tramwajowej „leży Prezydentowi na sercu” i chciałby aby ingerencja linii 

tramwajowej w tereny leśne była jak najmniejsza. Wykorzystać  należy 

istniejącą już na tym terenie infrastrukturę: linię kolejową i ciepłociąg 

transportujący energię cieplną do Osiedla Odrodzenie. „Zamiast dzisiaj rur 

ciepłowniczych  na  powierzchni, będziemy mieli linię tramwajową”. Nie ma tu 

mowy o wycince lasu. Za każde wycięte drzewo, posadzimy dwa drzewa, nie  

w postaci sadzonek, tylko drzew, które mają już wartość przyrodniczą. Jest to 

wariant „najmniej bolesny społecznie”. Tego typu inwestycje zawsze będą 

budziły emocje i bez względu na to którędy  je poprowadzimy, będą głosy „za’  

i przeciw. Odbyła się już szeroka dyskusja, trwająca ponad rok. Trudno dziś 

wracać do punktu wyjścia. Torowisko będą wykonywały Tramwaje Śląskie,  

a drogę będzie projektowało miasto. Dyskusja nadal trwa,  już nad szczegółami  

i wraz z projektantami miasto uzgadnia optymalne rozwiązania. Linia 

tramwajowa planowana jest wraz z drogą rowerową, nie w lesie lecz skrajem 

lasu. 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że nie wie „na jakiej podstawie 

Prezydent dokonał wyborów”. Tramwaj ma być blisko ludzi. Czterema 

spotkaniami  informacyjnymi,  spotkaniami  z Panem Wiceprezydentem,  

„w pięć minut się tego nie załatwi”.  Warto podjąć wysiłek, który będzie 

najbardziej efektywny dla ludzi, środowiska i dla budżetu gminy. Koszty 

wykupu  nieruchomości  pod  tramwaj  i pod ulicę gmina także będzie musiała  

pokryć.  

 

Radna Barbara Wnęk zauważyła, że w tak ważnym temacie dla miasta 

powinniśmy  rozmawiać, zorganizować spotkanie podczas którego 

rozpatrywana będzie uchwała złożona przez mieszkańców i przez Pana 

Prezydenta. Dobrze byłoby aby uczestniczyli w niej radni, eksperci, także 

zewnętrzni, zajmujący się transportem. Brane pod uwagę powinny być 

wszystkie  dotychczasowe  opinie, wyniki  ankiet i dyskusji z mieszkańcami. 

Celem inicjatywy mieszkańców, pomijając istniejące w niej drobne błędy  

formalne,  było  ażeby tramwaj nie ingerował w las. Tymczasem 
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zaproponowany przez stronę prezydencką  wariant – ingeruje. Radna zapytała 

jakie jest uzasadnienie ekonomiczne, że nie prowadzi się linii tramwajowej tam 

gdzie są mieszkańcy, tylko tam gdzie jest las.  

Prezydent Marcin Krupa raz jeszcze zapewnił, że przebieg linii tramwajowej 

planowany  jest  po istniejącej infrastrukturze. Nie ingerujemy w przestrzeń 

lasu, tylko prowadzimy ją wzdłuż linii kolejowej i linii ciepłowniczej. 

 

Radny Michał Luty zapytał  co stanie się ze wspomnianymi  rurami 

ciepłowniczymi.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że zostaną schowane pod powierzchnię. 

Myśli się także o wykorzystaniu tego ciepłociągu jako elementu 

umożliwiającego podgrzanie traktu rowerowego z możliwością korzystania  

z niego także w okresie zimowym.  

 

Radny Michał Luty przypomniał czasy kiedy wielu denerwowała droga na 

południe. Artykuły w „poczytnej gazecie” zatytułowane były wówczas: 

„Prezydencka droga”.  Wspomniana droga w końcu nie powstała. 10 lat później 

„znów jest wielkie nieszczęście”, że nie można z południa dojechać. 

Podstawowa rzeczą jest aby trakt na południe miasta powstał, gdyż jest to spory 

problem dla Katowiczan tam zamieszkujących.  

 

Radny Adam Skowron zaapelował aby dyskusję prowadzić w sposób 

poważny. Wytyczona trasa tramwaju wskazuje, że będzie on dostępny dla 

mieszkańców. Podnoszona jest sprawa protestów mieszkańców. Co dadzą 

kolejne spotkania w tej sprawie. Zawsze będą osoby „za” projektem i jemu 

przeciwne. Jak wyważyć racje stron. Musimy podjąć trudną decyzję. Ingeruje 

ona w najmniejszym stopniu w dobro mieszkańców południa miasta. 

Powinniśmy ją więc poprzeć.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk stwierdził, że w związku z wycinką drzew  

w Parku Śląskim  „może podsunąć jakiś pomysł Panu Prezydentowi?”. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski zauważył, że rozmawiamy o inicjatywie 

mieszkańców.  Ci, widząc, że ich argumentacja w rozmowach nie odnosi 

skutku, postanowili użyć „mocniejszego argumentu”,  jakim jest inicjatywa 

uchwałodawcza. Jest to forma dyskusji. To, co zaproponował Pan Prezydent, 

„nie jest decyzją. Jest ucieczką od decyzji. Jest wyprowadzaniem tramwaju  

poza rejon dzielnicy intensywnie zabudowanej, gdzie mieszka kilkanaście 

tysięcy ludzi, bo oczywiście rodzi to jakiś konflikt”. „Transport publiczny u nas 

jest  na poziomie transportu wiejskiego, bo tyle przeznaczamy na niego 

środków”.  Jest to około 700 mln zł.  W Warszawie, to  około 3 mld zł  

( oczywiście są w tym także znaczące wydatki na metro). Skoro nie ma oferty 

transportu publicznego,  ludzie jeżdżą samochodami.  Z tego powodu potrzebują 
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parkingów. Należy postawić na transport publiczny. Żeby ludzie chcieli 

planowanym  tramwajem  jeździć, to musi być on blisko mieszkańców. 

Standardem jest, że w terenie miejskim do przystanku tramwajowego lub 

autobusowego  jest  nie  dalej niż 250 metrów. Mieszkańcy proszą o jedno – 

„ nie budujmy przez las”. Cofnijmy się do wariantu przed inwestycyjnego 

opracowanego przez Tramwaje Śląskie, dokonajmy analizy tam opracowanej 

poprzez postepowanie środowiskowe. Oceńmy,  który wariant będzie 

najbardziej efektywny. Zważmy wszystkie argumenty. 

 

Radna Barbara Wnęk  poprosiła o poważną dyskusję. Radna wniosła podczas 

Komisji Infrastruktury i Środowiska o zdjęcie przedmiotowego projektu 

uchwały  wraz z  projektem zaproponowanym przez Pana Prezydenta   

z porządku obrad komisji  i  przesunięcie  dyskusji na kolejne posiedzenie 

Komisji.  Radni oczekują na to, że wnioski z przeprowadzonych dyskusji 

zostaną im przedstawione, tak by można było rzetelnie podjąć decyzję. 

 

Radny Piotr Pietrasz  zaproponował, aby „iść racjonalnie do przodu” i tramwaj 

na południe zrealizować. Każdy projekt budzi konflikty i wątpliwości. 

Prezydent bierze pod uwagę głosy mieszkańców.  Lepiej aby tramwaj  

przebiegał obok lasu, niż musieć stanąć przed koniecznością burzenia domów. 

Nikt nie zamierza także niszczyć rezerwatu.  

 

Radny Maciej Biskupski przypomniał, że dyskusje były już prowadzone, 

chociażby w postaci konsultacji społecznych. Trwały już rozmowy. Obecny 

projekt linii tramwajowej wydaje się stanowić kompromis, w którym 

odpowiadamy na potrzeby komunikacyjne południowych rejonów miasta  

w szeroko pojętym znaczeniu upowszechniania i rozwoju komunikacji 

publicznej. Radny zauważył, że wydatki ponoszone na komunikację  

w Warszawie są nieporównywalne z żadnym innym miastem w Polsce. Dodał, 

że jest jeszcze istotny element w postaci Kolei Śląskich i wydatków, jakie 

Marszałek Województwa Śląskiego przeznacza na komunikację. To są 

rozwiązania, które przy dobrej woli Włodarzy województwa także mogą 

usprawnić komunikację w mieście, w tym  

w południowych  dzielnicach miasta. Jeszcze niedawno mieszkańcy 

wnioskowali o odsunięcie torowiska tramwajowego od zabudowy ich 

nieruchomości. Plan budowy linii tramwajowej jest zatem wypracowanym 

kompromisem, gdyż na żadne inne rozwiązanie nie było dotąd zgody. Są to 

trudne decyzje, które jednak rozwiązują problem. 

 

Radny Bartosz Wydra przypomniał, że w trakcie Komisji Infrastruktury  

i Środowiska dyskutowano już nad dwoma projektami uchwał dotyczącymi linii 

tramwajowej na południe. Radny złożył wniosek o zakończenie dyskusji  

w omawianym obecnie punkcie porządku obrad. Jednocześnie poinformował, że 
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na następnym posiedzeniu Komisji odbędzie się dyskusja nt. planowanego 

przebiegu tramwaju na południe.  

 

Przewodnicząca  Rady  poddała pod głosowanie wniosek Radnego Bartosza 

Wydry o zakończenie dyskusji w punkcie 13. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość, w wyniku głosowania: 18 głosów „za”, 

5 głosów przeciwnych i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Następnie poddano po głosowanie projekt uchwały w sprawie ochrony terenów 

leśnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych w rejonie ulic: Jagodowej, 

Jarzębinowej, Zakątek, Biedronek, Jaworowej, Koników Polnych, 

Spółdzielczości przed dewastacyjnym wpływem planowanej inwestycji 

drogowo-tramwajowej.  

Uchwała nie została podjęta w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 16 głosów 

przeciwnych i 1 głos „wstrzymujący się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy linii 

tramwajowej wraz ze ścieżką rowerową od Pętli Brynów do planowanej 

Pętli Kostuchna poza terenem rezerwatu przyrody „Ochojec”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-519/16. 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Komisja  Infrastruktury  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Radna Bożena Rojewska zapytała dlaczego przedmiotowy projekt  uchwały 

nie był opiniowany na Komisji Rozwoju Miasta.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna wyjaśniła, że był przedmiotem 

obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska, gdyż jest to właściwa merytorycznie 

komisja do rozpatrywania spraw m.in. z zakresu komunikacji publicznej  

i transportu.  

 
Radny Aleksander Uszok zauważył, że projekt uchwały potwierdza, iż 

planowana linia tramwajowa nie będzie przebiegać na terenie rezerwatu. 

Zacytował ustawę o ochronie przyrody z 2006r.: „art. 15. pkt 1. W parkach 

narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się budowy lub przebudowy 

obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów  

i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody”. Radny 

zapytał o celowość głosowania nad uchwałą, skoro akt prawny wyższego rzędu 

wypowiada się w tej sprawie w sposób jasny i bezpośredni. 

Prezydent Marcin Krupa stwierdził, że opiera się o sygnały wychodzące od 

mieszkańców, w tym krytyczne. Projekt ten jest najbardziej zbliżony w swej 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100683.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715056.asx
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treści do obywatelskiej inicjatywy, którą omawiano w poprzednim punkcie sesji. 

Zapisano: „w celu ochrony rezerwatu przyrody Ochojec”. Realizację zamierza 

się przeprowadzić w oparciu o szczególne warunki realizacji inwestycji 

drogowej. Ma on moc sprawczą w tym sensie, że można takie inwestycje 

sprawnie realizować. Odsunęliśmy się w planach linii tramwajowej od 

zamieszkałych ulic. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/445/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-478/16. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/446/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w 

Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-481/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

O terminie dzisiejszej sesji został poinformowany Wnioskodawca.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 21 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/447/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532320
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460100775.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715125.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532386
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101439.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715267.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532532
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101503.pdf
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Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2015r roku uchwały  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

<zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-482/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/448/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2011-2015” za 2015 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-483/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/449/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-484/16. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

Radny Witold Witkowicz zwrócił uwagę, iż jest to podwyżka o 12 %  

w lokalach komunalnych. Zapytał w jaki sposób KZKM zamierza walczyć  

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715333.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532708
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101604.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715396.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532777
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101761.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715463.asx
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z kumulacją zadłużeń wśród najbiedniejszych, gdyż planowana podwyżka z 

 pewnością spowoduje, iż zadłużenia wobec KZKM wzrosną.  

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że podwyżka 12 % dotyczy jednej 

grupy i 7%  dla innej. Obecnie ściągalność czynszów w KZGM wynosi około  

93 %. Ważne jest wypracowanie takich mechanizmów, w których jesteśmy  

w stanie  bardzo  szybko  zareagować na dopiero pojawiające się zadłużenie. 

Jest to obszar, nad którym miasto będzie pracować.  

Radny Witold Witkowicz zasugerował aby KZGM lepiej współpracował  

z MOPS-em przy okazji powstawania zadłużenia, zanim zacznie się ono 

kumulować. Zapytał ile lokali zostanie objętych podwyżką 12 %, a ile 7%. 

Wiceprezydent Bogumił Sobula wyjaśnił, że wyliczona na podstawie 

statystycznej symulacji 50 lokali, podwyżka czynszu dla mieszkania  

o powierzchni 70 metrów kwadratowych pełnokomfortowego ( zaopatrzonego  

we wszystkie media) nie powinna przekroczyć kwoty 50 zł. 

 

Pan Roman Buła - Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg  zapewnił, że 

wszyscy mieszkańcy, którzy zostaną objęci podwyżką, otrzymując obecnie 

dofinansowanie,  po podwyżce także pewne dofinansowanie dostaną. Zakłada 

się zatem, że w takich przypadkach podwyżki nie wpłyną na powstanie nowych 

zobowiązań w stosunku do KZGM.  Naczelnik zwrócił uwagę na inne zjawisko, 

a mianowicie na osoby, które korzystają z niskiego czynszu zatwierdzanego 

przez Pana Prezydenta, których sytuacja finansowa pozwala im na mieszkanie  

w zasobie poza komunalnym. Musi więc nastąpić element wypośrodkowania 

pomiędzy najbiedniejszymi i tymi, którzy posiadają możliwości finansowe 

pozwalające na zamieszkiwanie poza zasobem gminnym. Podwyżka 

odzwierciedla ponoszone koszty na nieruchomościach gminnych i zmierza do 

podnoszenia ich standardu poprzez przeprowadzane co roku remonty. I i II 

grupa wynika z tabeli. Są to budynki po kapitalnym remoncie, modernizacji   

oraz nowe zasoby. Stawka czynszu wynosi w nich 8 zł za metr kwadratowy.  

¾ zasobów miejskich objętych zostało stawką podwyżki 7%. Reszta wymaga 

remontu.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 8 głosach 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/450/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych” za 2015 rok. <zapis AV> 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532848
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101870.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715519.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-485/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/451/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania  

z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 roku. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-486/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/452/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach za 2015 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-487/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/453/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 

2015 rok . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-488/16. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532915
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101930.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715587.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460532981
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460101996.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715639.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533050
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102079.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715690.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/454/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę części 

nieruchomości, położonej w Katowicach, w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła 

Kołodzieja i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postępowaniu 

dotyczącym budowy i prowadzenia parku linowego. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-490/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/455/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-492/16. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Pan Maciej Biskupski oświadczył, 

iż rezygnuje z członkostwa w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaproponowano 

Radnego Jerzego Forajtera.  

Zainteresowany wyraził zgodę.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 20 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/456/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533114
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102148.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715743.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533188
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102196.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715800.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533248
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102253.pdf
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Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2015-2017” za 2015 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-493/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/457/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

2015-2017” za 2015 rok . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-494/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/458/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

na lata 2012-2016- Katowice bez barier”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-495/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/459/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Katowice w 2016 roku. <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715874.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533311
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102313.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460715935.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533379
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102362.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716034.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533443
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460105849.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716088.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-496/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja  Infrastruktury i Środowiska 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/460/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w 

celu wskazania najemców lokali użytkowych zarządzanych przez 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, 

twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-497/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Pan Adam Skowron oświadczył, iż 

rezygnuje z członkostwa w Komisji konkursowej w celu wskazania najemców 

lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do prowadzenia działalności 

kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”.  

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Do Komisji zaproponowano  Radnego Macieja Biskupskiego. 

Zainteresowany wyraził zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/461/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 31 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> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-499/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533513
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102817.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716136.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533622
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102883.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716393.asx
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku  

sprzeciwu i 2 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/462/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego oraz budynku 

użytkowego – garażu na rzecz ich dzierżawcy wraz z oddaniem  

w użytkowanie wieczyste gruntu. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-500/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 7 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/463/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 33 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie  ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 

prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za 

wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-501/16. 

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.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

/Uchwała nr XXIII/464/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach . <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460533954
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102942.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716443.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534131
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460102991.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716536.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534215
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103054.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716612.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-502/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu 

Komisji.  

 

Wiceprezydent Miasta Pani Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

 

Prowadząca obrady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXIII/465/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 35  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych 

oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych  

z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-503/16. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Infrastruktury  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu i 1 głosie  „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXIII/466/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-504/16. 

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 XXIII/467/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534277
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103112.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716667.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716667.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534351
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103248.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716737.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534415
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103316.pdf
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Punkt 37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-505/16. 

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 XXIII/468/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru 

opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-506/16. 

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.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy  26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/469/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 39 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi K J. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-509/16. 

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  26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/470/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716879.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534485
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103369.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716935.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460534552
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103423.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460716990.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717067.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717067.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460535433
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103484.pdf
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Punkt 41 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S S i pani  

I S za lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Techników. <zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-510/16. 

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.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy  27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/471/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana K  Z za lokal mieszkalny przy ul. 

Okrzei  w Katowicach. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-511/16. 

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.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy  26 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/472/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z 

o.o. w likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu 

położonego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 

654/35 i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2). <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-513/16. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717146.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717146.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537007
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103537.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717224.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537134
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103642.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717302.asx


 

 

 

28 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku  

sprzeciwu i 11 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/473/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. Piastów 

11 w Katowicach . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-514/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 19 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 5 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/474/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka 

Miejskiego w Katowicach . <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-515/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej nie 

opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM po posiedzeniu 

Komisji.   

 

Wiceprezydent Miasta Pani Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadząca obrady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

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

sprzeciwu  i 2 głosach  „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/475/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku  

o utworzenie związku metropolitalnego. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-516/16. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537308
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103693.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717357.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537457
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103741.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717478.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537525
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103805.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717538.asx
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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  27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/476/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 47 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 48 Skreślony. <zapis AV> 

 

Punkt 49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

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

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-520/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Organizacyjna 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ulica jest boczną od ul. Bażantów  

w Katowicach, stanowiącą jej przedłużenie w kierunku południowym.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy  27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXIII/477/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 50 Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-522/16. 

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 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/478/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 51 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pani B T na niewłaściwe 

działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach . <zapis AV> 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537602
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103852.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460717954.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718165.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718320.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460537986
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103909.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718403.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460538101
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460103968.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718497.asx
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Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-491/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko  
przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 6 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXIII/479/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana J P  Ż na  działania 

Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. <zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-524/16. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały stanowi inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko  
przedstawił projekt uchwały.  

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym  się”.  

/Uchwała nr XXIII/480/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 52 Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie przyznania środków finansowych 

dla Górnośląskiego Centrum zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach 

na budowę ogrodzenia. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie uzupełnienia badań do 

Wieloletniego Planu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportu. 

3/  Radnej Barbary Wnęk w sprawie: 

3.1. przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Brackiej (bez sygnalizacji drogowej), 

3.2. remontu przejazdu tramwajowego przy ul. Złotej w Katowicach, 

3.3. utworzenia nowego przejścia dla pieszych na ulicy Dębowej przy posesji  

       nr 80. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460538618
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460104026.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718587.asx
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1460538783
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/8/1460104077.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718719.asx
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4/ Radnego Dariusza Łyczko w sprawie przywrócenia ruchu drogowego w ul. 

Obrońców Westerplatte na odcinku od nowego ronda w kierunku ulicy Brynicy. 

5/ Radnego Tomasza Szpyrki w sprawie: 

5.1. wykonania oświetlenia wzdłuż alei łączącej ul. Zgrzebnioka z ul. Francuską 

w Katowickim Parku Leśnym, 

5.2. wykonania chodnika na os. Tysiąclecia. 

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy hali sportowej przy 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. 

7/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie: 

7.1. dofinansowania do festiwalu „Muszlownik”, 

7.2. alternatywnego dojazdu do ul. Wspólnej, remontu przejazdu tej ulicy i 

zajmowaniu przestrzeni parkingowej przez pracowników i słuchaczy Szkoły 

Policji. 

8/ Radnego Tomasza  Maśnicy w sprawie utwardzenia odcinka drogi 

dojazdowej do posesji przy ul. Kruczej i Panewnickiej. 

9/ Radnej Barbary Wnęk w sprawie remontu ulicy Jabłoniowej. 

10/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

10.1. zorganizowania spotkania dla mieszkańców dzielnicy Dąb dotyczącego 

spraw około-drogowych, 

10.2. remontu drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Mieszka I nr 

5/7/9/11. 

11/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

11.1. planowanej podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, 

11.2. działań dotyczących nadania Szpitalowi Murcki w Katowicach imienia dra 

Jerzego Borysa, 

11.3. wykupu udziałów w nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 35, 35a w 

Katowicach przez Miasto Katowice. 

12/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie umieszczenia tablic informacyjnych i 

ławek na ul. Stabika. 

13/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

13.1. remontu nawierzchni ulicy Ślusarskiej, 

13.2. zespołu taneczno-wokalnego „Katosie” działającego przy szkole 

podstawowej 20 w dzielnicy Załęże, 

13.3. UKS „Sokół” sekcja siatkówki. 

14/ Radnego Borysa Pronobisa w sprawie: 

14.1. rozwiązania istotnych i pilnych problemów mieszkańców dzielnicy Załęże, 

14.2. wadliwie funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na ulicy Widok i Dobrej na 

Osiedlu Ducha, 

14.3. naprawy nawierzchni ulicy Pośpiecha w Katowicach Załężu. 

15/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

15.1. połączenia dwóch odcinków dróg rowerowych wzdłuż DK86, 

15.2. udostępnienia dla ruchu rowerowego fragmentu „Bulwarów Rawy”, 

15.3. weryfikacji skrzyżowań an których zamontowano detekcję rowerzystów, 
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15.4. remontu parkingu przy ulicy Rolnej nr 27-29. 

16/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie wprowadzenia ulg dla rodzin 

wielodzietnych na przejazd komunikacją publiczną w Katowicach oraz 

konurbacji śląskiej objętej działalnością KZK GOP. 

17/ Radnego Marka Nowary w sprawie remontu schodów wraz z chodnikiem 

przy ul. Szczecińskiej w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. 

18/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

18.1. Quo Vadis Załęże, 

18.2. złego stanu technicznego lamp oświetleniowych oraz chodników na 

osiedlu Ducha/Widok, 

18.3. utworzenia nowego przejścia dla pieszych na ul. Ściegiennego. 

19/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie kładki łączącej ulicę Lubiny  

z ulicą Gabrieli Zapolskiej w Katowicach – Brynowie. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Witolda Witkowicza, Radnego Arkadiusza Godlewskiego  

i Radnego Marka Nowary w sprawie podziemnego przejścia przy ulicy 

Sokolskiej. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

2.1. drogi dla rowerów między dzielnicami Giszowiec i Murcki, 

2.2. wyjaśnienia statusu drogi rowerowej na ulicy Wojciecha, 

2.3. rozszerzenia zasięgu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) 

na przystankach autobusowych. 

3/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

3.1.toru rowerowego dla uprawiania Nord Shore na terenie Lasów 

Murckowskich, 

3.2. naprawy nawierzchni ulicy M. Dąbrowskiej w Katowicach, 

3.3. naprawy nawierzchni ulicy Leszczy w Katowicach, 

3.4. dodatkowego przystanku na żądanie autobusu linii 13, 

3.5. naprawy barierek ochronnych na ulicy Zadole w Katowicach Ligocie. 

4/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie wymiany ogrodzenia wokół 

Miejskiego Przedszkola nr 55 w Katowicach.  

 

Punkt 53 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1.Na paterze budynku w pokoju radnego (pok. nr 11) znajdują się skrytki P.P. 

Radnych i Rad Jednostek Pomocniczych. Na parterze znajdują się również 

pokoje do dyspozycji klubów P.P. Radnych: pok. nr 10 FSiMK, nr 9 PO, nr 8 

PIS. 

2. W dniu 17 kwietnia (niedziela) od godz. 7:00 do godz. 19:00 na terenie 

wschodniej części Brynowa i Osiedla Zgrzebnioka odbędą się wybory do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów część wschodnia Osiedle Zgrzebnioka.” 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718813.asx
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3. Przed dzisiejszą sesją Państwo Radni otrzymali pismo informujące  

o potrzebie złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2015 wg stanu na dzień 

31 grudnia 2015 roku, wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT). Przypominam, że na podstawie art 24h ust. 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (dz. U. z 2015r., poz. 1515  

z późn. zm.) termin złożenia przedmiotowego oświadczenia upływa w dniu 30 

kwietnia. W związku z faktem, iż dzień 30 kwietnia przypada w sobotę proszę  

o składanie przedmiotowych oświadczeń w sekretariacie Biura Rady Miasta do 

dnia 29 kwietnia. 

4. W dniu 17.03.2016r. do BRM wpłynął odpis Wyroku WSA w sprawie ze 

skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 25 

stycznia 2010r. nr LII/1089/10 w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikat do 

opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. Skarga Wojewody Śląskiego została oddalona.  

 

Radna Bożena Rojewska  zwróciła uwagę na oczywistą omyłkę w piśmie 

skierowanym do Radnych,  dotyczącym oświadczeń majątkowych, gdzie 

nastąpił błąd w dacie.  Zamiast „za rok 2015” widniał tam zapis „za rok 2014”.  

 

Punkt 54 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca 

Rady zamknęła obrady XXIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 

14.45. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/4/15/1460718877.asx

