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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXVI sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 25 maja 2016 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 13:05 

Numery podjętych uchwał: XXVI/513/16 – XXVI/534/16 

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 26 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Jerzy Forajter  

2/ Tomasz Maśnica  
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Porządek obrad XXVI  sesji Rady Miasta Katowice  

wraz z zaproponowanymi zmianami 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 (raport końcowy ) Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji 

społecznych w sprawie wstąpienia przez miasto Katowice do Związku 

Metropolitalnego (DS-572/16). 

10. Informacja  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Jednostek  Pomocniczych w 

Katowicach o wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów część 

wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016r. 

oraz o wyborach planowanych do przeprowadzenia w 2016r. (DS-573/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta 

Katowice na Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” (DS-

565/16). Skreślony. 

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

miasta Katowice nazwy „Siewna”  (DS-566/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kwiatkowskiego na 

rzecz  Rzymskokatolickiej  Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i  św. 

Herberta w Katowicach (DS-569/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-568/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-567/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021 (DS-570/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia 

przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o 

systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-571/16).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pani A C (obecnie M)  i  pani S C z tytułu 
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korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Nowowiejskiego (DS-574/16).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pana P P za lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat  

w Katowicach (DS-575/16). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap III” (DS-576/16).   

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów 

wniosku o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 

Bytkowskiej 1 a w Katowicach  - wniosek Tullos Investments  Sp. z o.o. (DS-

577/16). Skreślony. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów 

wniosku o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 

Bytkowskiej 1 a w Katowicach – wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. (DS-

578/16). Skreślony. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2016 (DS-579/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach – część 

obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. 

Bohaterów Monte Cassino (DS-584/16).  

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

miasta Katowice na 2016r. (DS-585/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-586/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

należności przysługującej miastu Katowice od  LEX MODERATOR Sp. z o.o. 

w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 w 

Katowicach (DS-587/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec pana Z K za lokale mieszkalne położone w Katowicach 

przy ul. Markiefki oraz za lokal socjalny położony w Katowicach przy ul. 

Kochanowskiego  (DS-588/16).  

28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 

na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  G, pani B G  oraz  pana K  G z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha (DS-

592/16).  
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28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach wobec pani S S  i pana J  K  za lokal mieszkalny położony przy 

ul. Józefowskiej  w Katowicach (DS-593/16). 

28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach -wniosek Tullos 

Investments  Sp. z o.o. (DS-594/16). 

28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach -wniosek 

Casinos Poland Sp. z o.o. (DS-595/16). 

29. Rozpatrzenie skarg: 

- pani B M na działania Dyrektora i Wicedyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Katowicach (DS-580/16), 

- Pani E W  na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-581/16), 

- Pani B H  na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-582/16).  

30. Interpelacje radnych.  

31. Komunikaty  i wolne wnioski. 
32. Zamknięcie sesji. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 
Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XXVI sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie 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 

podinspektora Roberta Łuszcza Z-cę Komendanta Miejskiego Policji  

w Katowicach oraz Naczelnika Wydziału Prewencji katowickiej komendy kom. 

Wojciecha Dobrowolskiego. 

  

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

Na sekretarzy  XXVI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Witold 

Witkowicz i Barbara Wnęk. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98572/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98573/Punkt%202%20sesji.asx
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Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Witold  Witkowicz i  Pani Barbara Wnęk 

zostali wybrani jednogłośnie, przy 23 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 23 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

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

AV> 

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

z dnia  27 kwietnia 2016r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 5  Zmiany w porządku obrad. < zapis AV> 

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

załącznik  nr  3 do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 5820 ze zm.) Wiceprezydent Miasta Katowice  Waldemar Bojarun 

zawnioskował o zmiany  w  porządku obrad polegające  na: 

1/ dopisaniu punktu 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  G, pani B G 

oraz pana K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Czecha  (DS-592/16).  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie,  przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

2/ dopisaniu punktu 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98333/sesja%20XXVI%20punkt%202.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98574/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98334/sesja%20XXVI%20punkt%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98575/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98575/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98335/sesja%20XXVI%20punkt%204.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98577/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98336/sesja%20XXVI%20punkt%205.1.pdf
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Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S S i pana J K za lokal mieszkalny 

położony przy ul. Józefowskiej w Katowicach (DS-593/16). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie,  przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

3/ dopisaniu punktu 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania 

opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w 

Katowicach -wniosek Tullos  Investments  Sp. z o.o. (DS-594/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

4/  dopisaniu punktu 28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania 

opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w 

Katowicach -wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. (DS-595/16). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie,  przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

5/ wykreśleniu punktu 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na Wiceprzewodniczącego 

Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii 

Rozwoju Miasta „Katowice 2030” (DS-565/16). 

Zmiana została przyjęta jednogłośnie,  przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

6/ wykreśleniu punktu 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach – wniosek  

Tullos  Investments Sp. z o.o. (DS-577/16). 

Zmiana została przyjęta większością głosów,  przy 22 głosach „za”, 2 głosach 

przeciwnych i braku głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

7/ wykreśleniu  punktu 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie opinii o lokalizacji 

kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach – wniosek 

Casinos Poland  Sp. z o.o. (DS-578/16). 

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

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98337/sesja%20XXVI%20punkt%205.2.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98338/sesja%20XXVI%20punkt%205.3.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98339/sesja%20XXVI%20punkt%205.4.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98340/sesja%20XXVI%20punkt%205.5.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98341/sesja%20XXVI%20punkt%205.6.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98342/sesja%20XXVI%20punkt%205.7.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98578/Punkt%206%20sesji.asx
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Wiceprezydent Miasta Waldemar Bojarun przedstawił informację Prezydenta 

Miasta z działalności między sesjami w okresie od 26 kwietnia do 23 maja 

2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

W informacji znalazła się również, zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Informacja  

o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia 

korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych 

decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, obejmującą okres 

od dnia 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.”.  

 

Punkt 7 Zapytania radnych. < zapis AV> 
Radna Barbara Wnęk podziękowała za usprawnienie i umożliwienie 

transmisji  z  sesji na urządzeniach mobilnych.  Zwróciła także uwagę na brak 

siedziby Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Jednostka 

rozpoczęła już swoją działalność, a siedziby wciąż brak. Radna zapytała kiedy 

problem zostanie rozwiązany.  

Wiceprezydent  Waldemar  Bojarun  zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 

piśmie w sprawie siedziby RJP nr 9.  

 

Radna Bożena Rojewska zwróciła uwagę na utrudniony dojazd do Szkoły 

Podstawowej nr 12 od ul. Paderewskiego. Stoją tam znaki: zakazu 

zatrzymywania się oraz zakazu wjazdu z adnotacją: „nie dotyczy pojazdów 

dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 12 i do MOSiR-u”. Obowiązuje tam 

ruch typowy dla osiedla. Jest zgłaszanych dużo interwencji, na temat tego, iż 

droga ta jest nieprzejezdna. Mieszkańcy bloków przy ul. Sikorskiego narzekają. 

Znaki stoją i należy ich przestrzegać. Czy miasto zastanawiało się nad 

rozwiązaniem tego problemu.  

Wiceprezydent  Waldemar  Bojarun  zauważył, że istniejących znaków 

należy przestrzegać. Oznakowanie jest właściwe. Sytuacja, o której wspomniała 

Pani Radna nie powinna się zdarzać. Wiceprezydent zobowiązał się zwrócić 

uwagę Straży Miejskiej na ten problem tak, by wyegzekwowała ona 

przestrzeganie obowiązujących przepisów drogowych. 

 

Radna Patrycja Grolik zauważyła, że wciąż brak tablic informacyjnych na ul. 

Stabika w dzielnicy Kostuchna. Ponadto Radna zwróciła uwagę na istniejący 

problem parkowania samochodów słuchaczy Szkoły Policji przy ul. Wspólnej. 

Przyszli policjanci parkują „gdzie się da”, blokując dojazdy, zdarza się także 

załatwiania potrzeb fizjologicznych pod budynkami mieszkalnymi.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98579/Punkt%207%20sesji.asx
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Wiceprezydent  Waldemar  Bojarun  zobowiązał się udzielić odpowiedzi  

na piśmie w sprawie tablic informacyjnych  na ul. Stabika. Co do parkowania 

obok Szkoły Policji, to wypracowano już kompromisowe rozwiązanie, którego 

efektem będzie wyeliminowanie parkowania wzdłuż wspomnianej przez Panią 

Radną ulicy i przy budynkach mieszkalnych.   

 

Radny Józef  Zawadzki zwrócił się z prośbą zgłoszoną przez mieszkańców ul. 

Gliwickiej o zamontowanie  w okolicy  stacji rowerowej. Ponadto zwrócił 

uwagę na przerwanie „deszczówki” podczas przeprowadzania  remontu 

kanalizacji przy ul. Młyńskiej 11. 

Wiceprezydent  Waldemar  Bojarun  wyjaśnił, że w przypadku chęci 

zainstalowania kolejnej stacji rowerowej, należałoby się zwrócić do podmiotów 

zewnętrznych, gdyż w tegorocznym budżecie brak jest środków na takie 

zadanie. Wiceprezydent zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie  

w sprawie „deszczówki”.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał czy opłacalne jest aby w Gimnazjum nr 19 

przywrócono kuchnię. Obecnie posiłki dowożone są tam ze Szkoły nr 27. 

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że planuje się tam kuchnię. Jeżeli 

jednak ma ona tam funkcjonować, to jadalnia wymaga remontu. Działania leżą 

obecnie po stronie dyrekcji.  
 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. < zapis AV> 

 

W okresie od 26 kwietnia 2016 roku do 24 maja 2016 roku odbyły się                      

2 sesje – 27 kwietnia i uroczysta 24 maja 2016 roku Rady Miasta Katowice oraz 

9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice uczestniczyła w wydarzeniach: 

3 maja  2016 roku  w uroczystościach  z okazji 3 Maja: w Mszy Św. Za 

Ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa Króla i na placu Sejmu Śląskiego oraz w 

nabożeństwie ekumenicznym w kościele w Bogucicach; 
 

11 maja 2016 roku w uroczystości Dnia Strażaka w siedzibie Państwowej 

Straży Pożarnej przy  ul. Krakowskiej w Katowicach; 
 

12 maja 2016 roku w posiedzeniu Zarządu ŚlZGiP oraz w Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku  w 25. rocznicę powstania; 
 

13 maja 2016 roku wzięła udział w posiedzeniu Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego; 
 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98580/Punkt%208%20sesji.asx
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14 maja 2016 roku  wzięła udział z okazji Nocy Muzeów w MHK  

w inscenizacji obrad z 1866 roku pierwszej historycznej Rady Miasta Katowice; 
 

16 maja 2016 roku wzięła udział w promocji książki Barbary Ptak w Teatrze 

Śląskim w Katowicach; 
 

18 maja 2016 roku  wzięła udział w uroczystości nadania imienia „Małego 

Księcia” Miejskiemu Przedszkolu nr 94 w Kinoteatrze Rialto; 
 

18-20 maja 2016 roku uczestniczyła w VIII Europejskim Kongresie 

Gospodarczym w Katowicach; 
 

19 maja 2016 roku wzięła udział w jubileuszu 35-lecia Domu Pomocy 

Społecznej „Przystań” w Katowicach; 
 

20 maja 2016 roku   uczestniczyła w obchodach 25-lecia KW;  
 

24 maja 2016 roku  wzięła udział w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice 

oraz w programie obchodów Jubileuszu 20-lecia podpisania umowy partnerskiej 

między Katowicami  i Ostrawą. 
 

Punkt 9 Informacja ( raport końcowy ) Prezydenta Miasta Katowice  

z konsultacji społecznych  w sprawie wstąpienia przez miasto Katowice  

do Związku Metropolitalnego. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała, że Państwo Radni otrzymali 

informację( raport) jako druk sesyjny nr DS-572/16. 

 

Wiceprezydent  Miasta Pan Waldemar Bojarun przedstawił informację – 

raport końcowy z konsultacji.  

Podsumował, że 92 % osób biorących udział w przedmiotowych konsultacjach 

opowiedziało się „za”, co świadczy o dużym poparciu społecznym dla 

zamierzenia dot. wstąpienia przez miasto Katowice do Związku 

Metropolitalnego.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

stwierdziła, że Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją  

(raportem) Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych  

w sprawie wstąpienia przez miasto Katowice do Związku Metropolitalnego. 

 

Punkt 10 Informacja  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Jednostek  

Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 5 Brynów część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka przeprowadzonych  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98581/Punkt%209%20sesji.asx
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w dniu 17 kwietnia 2016r. oraz o wyborach planowanych do 

przeprowadzenia w 2016r.  < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali informację 

jako druk sesyjny nr DS-573/16. 

 

Pan Marek Chmieliński – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Jednostek Pomocniczych w Katowicach  przedstawił  informację.  

 

Prowadząca obrady poinformowała, że I sesja RJP nr 5 Brynów część 

wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016r. o godz. 

17.00 w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, stwierdziła, że 

Rada Miasta Katowice zapoznała się z informacją Miejskiej  Komisji  

Wyborczej  Jednostek  Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka 

przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016r. oraz o wyborach planowanych do 

przeprowadzenia w 2016r.   

 

Punkt 11 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-566/16. 

Komisja Organizacyjna  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Prowadząca obrady przypomniała, że ulica łączy ulice Wandy i gen. Józefa 

Hallera i jest przedłużeniem aktualnie istniejącej ulicy Siewnej w dzielnicy 

Burowiec.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/513/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 

Kwiatkowskiego na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. i  św. Herberta w Katowicach. < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98582/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98583/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98584/Punkt%2012%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98403&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98343/sesja%20XXVI%20punkt%2012.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98585/Punkt%2013%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-569/16. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 22 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XXVI/514/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-568/16. 

Komisja Edukacji  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/515/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. < zapis 

AV> 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-567/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/516/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-

2021. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-570/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98404&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98344/sesja%20XXVI%20punkt%2013.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98586/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98405&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98345/sesja%20XXVI%20punkt%2014.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98587/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98587/Punkt%2015%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98406&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98346/sesja%20XXVI%20punkt%2015.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98588/Punkt%2016%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/517/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym 

rachunku. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-571/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/518/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani A C (obecnie M) i pani  

S C z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-574/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/519/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana P P za lokal mieszkalny położony 

przy ul. Nowy Świat w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-575/16 . 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98407&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98347/sesja%20XXVI%20punkt%2016.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98589/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98408&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98348/sesja%20XXVI%20punkt%2017.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98590/Punkt%2018%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98409&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98349/sesja%20XXVI%20punkt%2018.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98591/Punkt%2019%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/520/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu 

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

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-576/16. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 16 głosach „za”, 2 głosach 

sprzeciwu i 7 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/521/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 21 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 22 Skreślony. < zapis AV> 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 

2016 . < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-579/16. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/522/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98411&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98350/sesja%20XXVI%20punkt%2019.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98592/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98410&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98351/sesja%20XXVI%20punkt%2020.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98593/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98594/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98595/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98413&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98352/sesja%20XXVI%20punkt%2023.pdf
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w Katowicach – część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie 

Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-584/16. 

Komisja Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/523/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

w budżecie miasta Katowice na 2016 rok wraz z autopoprawką. < zapis 

AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-585/16 wraz 

z autopoprawką. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

/Uchwała nr XXVI/524/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 wraz  

z autopoprawką. < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-586/16 wraz 

z autopoprawką. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała, że Komisja Budżetu Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.   

 

Pani Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do 

projektu uchwały. 

Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98596/Punkt%2024%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98416&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98353/sesja%20XXVI%20punkt%2024.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98597/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98597/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98417&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98354/sesja%20XXVI%20punkt%2025.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98598/Punkt%2026%20sesji.asx
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Uchwałę podjęto  większością  głosów, przy 21 głosach „za”, braku  sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXVI/525/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie należności przysługującej miastu Katowice od  LEX 

MODERATOR Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń w 

budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, ze Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-587/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 1 głosie  sprzeciwu 

i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/526/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana Z K za lokale mieszkalne 

położone w Katowicach przy ul. Markiefki   oraz za lokal socjalny położony 

w Katowicach przy ul. Kochanowskiego. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-588/16. 

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 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/527/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B  G, pani B  G oraz 

pana K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego  

w Katowicach przy ul. Czecha . < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98418&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98355/sesja%20XXVI%20punkt%2026.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98599/Punkt%2027%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98419&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98356/sesja%20XXVI%20punkt%2027.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98600/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98420&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98357/sesja%20XXVI%20punkt%2028.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98601/Punkt%2029%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-592/16. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

 

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg  UMK przedstawił 

projekt uchwały.  
Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/528/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S S i pana  

J K za lokal mieszkalny położony przy ul. Józefowskiej 

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-593/16. 

Komisja Budżetu Miasta nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do 

BRM po posiedzeniu komisji.  

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg UMK przedstawił 

projekt uchwały.  
Wobec braku  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto  jednogłośnie, przy 22 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/529/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach 

-wniosek Tullos Investments  Sp. z o.o. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-594/16. 

Żadna Komisja nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM w 

dniu dzisiejszym.  

 

Wiceprezydent Miasta Pan Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98421&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98358/sesja%20XXVI%20punkt%2028a.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98602/Punkt%2030%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98422&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98359/sesja%20XXVI%20punkt%2028b.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98603/Punkt%2031%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady dodała, iż „uznajemy, że ul. Bytkowska 1a  jest adresem 

katowickim i to Rada Miasta Katowice wyraża opinię o lokalizacji kasyna gry. 

Stąd zaproponowany projekt uchwały, a nie pierwotny, tzn. przekazanie 

projektu do Chorzowa ze względów terytorialnych”.  

 

Radny Maciej Biskupski zapytał czy wnioskujący „wie i ma świadomość tego  

o co wnioskuje i czy jest takie jego stanowisko wyrażone na piśmie”.  

 

Wiceprezydent Miasta Pan Waldemar Bojarun potwierdził, że Urząd Miasta 

posiada oświadczenie wnioskodawcy, iż nie będzie dochodził jakichkolwiek 

roszczeń finansowych wobec UM Katowice.  

 

Wobec braku dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie .  

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

i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/530/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 28d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach 

-wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-595/16. 

Żadna Komisja nie opiniowała projektu uchwały, gdyż wpłynął on do BRM w 

dniu dzisiejszym.  

 

Wiceprezydent Miasta Pan Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

Dodał, że tak, jak w poprzednim punkcie, Urząd Miasta posiada oświadczenie 

wnioskodawcy, iż nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń finansowych 

wobec UM Katowice.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie .  

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

i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/531/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98423&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98360/sesja%20XXVI%20punkt%2028c.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98604/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98424&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98361/sesja%20XXVI%20punkt%2028d.pdf
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Punkt 29 Rozpatrzenie skarg: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B  M 

na działania Dyrektora i Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Katowicach.  < zapis AV> 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-580/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko  szczegółowo 

przedstawił projekt uchwały. Dodał, że Komisja będzie jeszcze analizowała 

sytuację w MDK w Katowicach.  

 

W wyniku głosowania: 22 głosy „za”, Rada Miasta Katowice udzieliła głosu 

Skarżącej, na Jej wniosek, złożony na piśmie na ręce Pani Przewodniczącej 

Rady ( pismo z dnia 18 maja 2016r.).  

 

Pani B M stwierdziła, że rozpatrywane skargi zostały podzielone na trzy części. 

Częściowo uznano, że Rada Miasta Katowice nie jest organem właściwym do 

rozpatrywania skargi. Skarżąca uważa, iż taką informację powinna otrzymać w 

ciągu siedmiu dni, a otrzymała ją dopiero po trzech miesiącach. Postepowanie 

wyjaśniające było rozciągane w czasie ze względu na nieobecność dyrekcji. 

Zainteresowana wyraziła sprzeciw wobec projektu uchwały. Za wszystkie 

nieprawidłowości, które są w placówce  odpowiada dyrekcja w osobach Pani 

Dyrektor i Wicedyrektor. Są to nieprawidłowości wynikające zarówno ze 

stosunku pracy, kwestii organizacyjnych  

i administracyjnych.  Pomijany  jest dorobek zawodowy. Skarżąca podkreśliła, 

iż  dyrekcja przyznając swoją nagrodę pokazała jak „bardzo mało ona znaczy”. 

Dostali ją bowiem także pracownicy z bardzo krótkim stażem pracy, którzy  są 

szczególnie faworyzowani. Zainteresowana dodała, że projekt uchwały nie 

zawiera konkretnych, merytorycznych argumentów. Brak w nim 

wyszczególnienia,  które  części są bezzasadne i dlaczego. Na posiedzeniu  

z dnia 10 maja br. nie uwzględniono wypowiedzi Pana G M  

i  Pani I S, którzy byli obecni na posiedzeniu  i  którzy wypowiadali się na temat 

złego nastawienie dyrekcji do niektórych osób, w tym do Skarżącej. 

Zainteresowana nie uważa także, iż treść skargi z dnia 27 lipca 2015r. jest 

tożsama z treścią skarg z marca, kwietnia oraz maja br. To są zupełnie inne 

sytuacje. Skargi zostały rozpatrzone niewłaściwie, zbyt długo, samo 

postepowanie polegało na przeprowadzeniu kontroli rewizyjnej w dniu 25 

kwietnia br., która nie wniosła niczego merytorycznego w sprawie.  Wszystkie 

kontrole z Wydziału Edukacji z dnia 3 marca i 17 marca br. odbyły się  

z inicjatywy Skarżącej. Uważa ona, iż nie ma podstaw do uznania skargi za 

bezzasadną w tej części, gdzie Rada Miasta jest właściwa do rozpatrywania tej 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98605/Punkt%2033%20sesji.asx
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skargi. Projekt uchwały powinien być uchylony lub wstrzymany do ponownego 

rozpatrzenia.  

 

Pani Radna Barbara Wnęk poprosiła o pisemne wyjaśnienie dotyczące 

sytuacji w Młodzieżowym Domu Kultury. Pani Radna uważa, że skoro 

wpływają kolejne skargi na Dyrektora i Wicedyrektora, których faktycznie od 

dłuższego czasu  nie ma, to konieczne staje się przeanalizowanie reorganizacji 

pracy tego Domu Kultury. Część Młodzieżowego Domu Kultury znajdująca się 

przy ul. Gliwickiej zdaje się nie spełniać funkcji kulturalnej. Być może wypełnia 

funkcję sportową. W świetle powtarzających się skarg, zasadne wydaje się być 

podjęcie działań związanych z obsadą dyrektorów w tej placówce. Nie może być 

tak, że przez bardzo długi czas placówka pozbawiona jest właściwego nadzoru.  

 

Przewodnicząca Rady dodała, że pismo Skarżącej z dnia 16 maja 2016r. zostało 

przekazane Państwu Radnym.  

 

Wobec  braku  dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 5 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/532/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani E  W 

na działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-581/16. 

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  jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXVI/533/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B H  na 

działania Prezydenta Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98425&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98362/sesja%20XXVI%20punkt%2029.1.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98606/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98426&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98363/sesja%20XXVI%20punkt%2029.2.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98607/Punkt%2035%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-582/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Łyczko przedstawił  

projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania: 24 głosy „za”, Rada Miasta Katowice udzieliła głosu 

Pani mec. J C – pełnomocnikowi Skarżącej, na Jej wniosek, złożony na piśmie 

na ręce Pani Przewodniczącej Rady w dniu dzisiejszym.  

  
Pani mec. J C zwróciła się z prośbą o pozytywne rozpoznanie skargi  

Zainteresowanej  i uznanie tej skargi za zasadną. Skarżąca od 1998r. zajmuje 

przedmiotowy lokal.  Spełnia  wszystkie  określone przepisami warunki. 

Przyjmując wykładnię celowościową, która przede wszystkim ma chronić 

miasto  przed zawieraniem przez nie umów niekorzystnych dla Katowic  

i w których dochodziłoby do sytuacji, kiedy mieszkańcy niekoniecznie będący  

mieszkańcami lokali, obejmowali by je, to taka sytuacja w tym przypadku nie 

ma miejsca. Skarżąca zajmuje lokal od 1998r., jest osobą niezwykle 

schorowaną. Pozbawienie jej tytułu do tego mieszkania, spowoduje, że nie 

będzie miała gdzie mieszkać.  Zainteresowana  złożyła także wniosek  

o usunięcie naruszenia prawa poprzez zmianę stosownej uchwały Rady Miasta, 

który  będzie  rozpatrywany w dniu 29 czerwca br. Pani Mecenas, stwierdziła, 

że jeżeli Rada Miasta nie pochyli się nad celowościowymi względami tej 

uchwały i zapewnieniem  mieszkance miasta Katowice lokalu, który 

zamieszkuje i opłaca, to wówczas zaproponowała o  zdjęcie tej skargi  

z porządku obrad i rozpatrzenie na kolejnej sesji. Z uwagi na to, że aktualne   

orzecznictwo sądów wskazuje, iż uchwała w sprawie zasad wynajmowania  

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice jest 

podjęta z naruszeniem prawa i wbrew postanowieniom kodeksu cywilnego,  

Pani Mecenas poprosiła aby podejść do tej sprawy, jako do „sprawy człowieka”. 

Zacytowała na koniec Wincentego Kadłubka,  który stwierdził, iż: 

„sprawiedliwość bez miłosierdzia, zdaje się być barbarzyństwem”. Poprosiła  

o uznanie skargi za uzasadnioną.  

 

Radny Michał Luty zapytał co jest prawdą. Czy to, co mówiła Pani Mecenas, 

czy to co mówił  Pan radny Łyczko. Po pierwsze, tam nie występuje okres 

pięciu lat. Pani powołuję się na rok 1998. Ponadto Pani nie przedstawiła 

oświadczenia , z którego wynikałoby, iż nie posiada  prawa do innego lokalu.  

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg UMK stwierdził, że 

wszystko o co Pan Radny Michał Luty zapytał jest prawdą. Skarżąca nie 

udokumentowała  kwestii  dotyczącej  posiadania  ewentualnego prawa do 

innego lokalu, gdyż wstąpiła w związek małżeński. Wobec wspólnoty 

majątkowej i wspólnoty małżeńskiej musi złożyć takie oświadczenie, że nie 
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może zaspokajać potrzeb mieszkaniowych gdzie indziej. To był jeden  

z argumentów, który uniemożliwił rozpatrzenie wniosku.  

 

Radny Bartosz Wydra poprosił aby sprawę rozwiązać systemowo. Okres  

pięcioletni zapisany w uchwale Rady Miasta  jest bardzo niefortunny. Często 

dochodzi do przypadków, kiedy osoby płacące regularnie czynsze za lokale, 

zostają z nich eksmitowane. 

Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg stwierdził, że 

sprawa była rozpatrywana zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

Radna Patrycja Grolik poprosiła o umożliwienie jeszcze  raz udzielenia głosu 

Pani Pełnomocnik Skarżącej, tak by mogła się ustosunkować do 

przedstawionego wystąpienia Pana Radnego Michała Lutego. 

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że Pani Pełnomocnik 

zabrała już głos. To nie jest dyskusja, a jedynie oświadczenie ze strony 

Skarżącej.  Dodała, ze Rada Miasta stanowi prawo miejscowe. To te przepisy 

nas obowiązują. Chodzi tu o majątek miasta Katowice. Dopóki prawo 

miejscowe  nie zostanie zmienione, obecne jest wciąż  obwiązujące.  

 

Wobec  braku  dalszych  uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca 

obrady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „ za”,  9 głosach  

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXVI/534/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 30 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Jacka Piwowarczuka w sprawie: 

1.1.inwestycji okołomiejskich realizowanych z środków publicznych, 

1.2. funkcjonowania basenu dla mieszkańców Osiedla Tysiąclecia w zespole 

szkół artystycznych. 

2/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

2.1. przeniesienia pomnika poległych w katastrofie górniczej, górników kopalni 

„Kleofas” do nieczynnej kaplicy pogrzebowej na terenie cmentarza, 

2.2. pilnego wskazania lokalu mieszkalnego do remontu na rzecz p. M L, 

2.3. podjęcia pilnych działań mających na celu rozwiązanie problemu 

mieszkaniowego p. Z i M D, 

2.4. wykonania chodnika i usunięcia drzewa i krzewów w rejonie ulic: Lubiny, 

Kępowa, Woźniczki, Brynowska w Katowicach, 

2.5. przyjęcia córki państwa K i P D-L do Żłobka Miejskiego w Katowicach, 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98427&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98364/sesja%20XXVI%20punkt%2029.3.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98608/Punkt%2036%20sesji.asx
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2.6. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz p. A C, 

2.7. remontu torowiska tramwajowego - skrzyżowanie ulic Chorzowska i Złota  

w Katowicach, 

2.8. incydentu z udziałem lokatorów budynku przy ul. Iłłakowiczówny  

w Katowicach. 

3/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie przywrócenia pierwotnego przebiegu 

ulicy Batalionów Chłopskich. 

4/ Radnego Marka Nowary w sprawie wakacyjnych dyżurów przedszkoli w 

dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. 

5/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

5.1. naprawy drogi przy ul. Przodowników 80-120, 

5.2. naprawy drogi przy ul. Sławka, 

5.3. umowy najmu mieszkania. (Pani A C), 

5.4. działalności skupu złomu bez wymaganego prawem zezwolenia przez Punkt 

Skupu przy ul. Kostki Napierskiego w Katowicach, 

5.5. przyznania środków finansowych na rzecz Gimnazjum nr 1 w Katowicach. 

6/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie wyjaśnienia statusu odcinka trasy 

drogowej nr 1 na terenie dzielnicy Podlesie. 

7/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie utworzenia brukowanego 

dojścia z parkingu w Strefie Kultury w okolicy przejścia dla pieszych przy 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 

8/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wydania skierowania do pracy. 

(Pan Ł S). 

9/ Radnego Damiana Stępnia w sprawie: 

9.1. stanu prawnego gruntów zlokalizowanych przy ulicy Leopolda, 

9.2. odpowiedniego zabezpieczenia pustostanu przy ulicy Piotra, 

9.3. odpowiedniego zabezpieczenia budynku przy ulicy Wajdy 13. 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie:  

10.1.budowy hali przy ul. Mikołowskiej 131, 

10.2. naprawy ławek na rynku, 

10.3. dofinansowania organizacji festynu „XXV Dni Dębu”. 

11/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie: 

11.1. wymiany na ul. Śląskiej słupów oświetleniowych wraz z zmianą 

oświetlenia na oświetlenie ledowe, 

11.2. naprawy nawierzchni boiska sportowego „Ida” znajdującego się przy ul. 

Kijowskiej w Ligocie. 

12/ Radnego Jacka Piwowarczuka, Radnej Bożeny Rojewskiej i Radnej 

Małgorzaty Smoleń w sprawie nieuwzględnionych w budżecie miasta 

Katowice przychodów z podatku od czynności cywilno-prawnych w związku  

z przekształceniami w górnictwie i powstaniem Polskiej Grupy Górniczej. 

13/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie: 

13.1. przyspieszenia remontu kładki nad torowiskiem kolejowym w okolicy ulic 

Zapolskiej i Lubiny, 
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13.2. remontu studzienek kanalizacyjnych na ulicy Rolnej, 

13.3. remontu nawierzchni ulicy Wodospadów, 

13.4. remontu kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 88. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

14.1. zagwarantowania wjazdu/wyjazdu na posesję, na której prowadzony jest 

Skup Surowców Wtórnych żelaznych i nieżelaznych przy ul. Gliwickiej 139 w 

Katowicach,  

14.2. zabezpieczenia zaniedbanych i nieużytkowanych obiektów przy ul. 

Gallusa w Katowicach. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Marka Nowary w sprawie fatalnego stanu jezdni i torowiska na al. 

W. Korfantego przy Pętli Słonecznej. 

2/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

2.1. regulacji sygnalizacji świetlnej na ul. Bielskiej w Murckach, 

2.2. zmiany organizacji ruchu w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Armii 

Krajowej w Ligocie, 

3/ Radnego Adama Skowrona w sprawie kierowców KZK –GOP, 

4/ Radnej Patrycji Grolik w sprawie wyznaczenia dodatkowego przejścia dla 

pieszych na ul. B. Żeleńskiego.  

 

Punkt 31 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1. W dniu 6 maja 2016r. do Biura Rady Miasta wpłynęła inicjatywa 

mieszkańców w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 3 Zawodzie. Poprosiłam pana Prezydenta Miasta Katowice  

o weryfikację podpisów zgodnie z wymogami statutowymi.  
2. W dniu 13 maja 2016r. wpłynęło do Biura Rady Miasta - Rozstrzygniecie 

nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność uchwały nr 

XXIII/476/16 RMK z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wniosku o utworzenie 

związku metropolitalnego.  

3. W dniu 14 kwietnia 2016r. do Biura Rady Miasta wpłynęła informacja  

o działalności kontrolnej  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska  

w Katowicach na terenie powiatu M. Katowice w 2015r.  Jest ona do wglądu dla 

zainteresowanych P.P. Radnych. Została również przekazana do wiadomości 

Komisji Infrastruktury i Środowiska.  

 

Punkt 32 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXVI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 13.05. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98609/Punkt%2037%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98610/Punkt%2038%20sesji.asx
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Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 


