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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXX sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 14 września 2016 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 14:55 

Numery podjętych uchwał: XXX/587/16 – XXX/612/16 

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/ Bożena Rojewska  

2/ Andrzej Zydorowicz  
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Porządek obrad  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII  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 o pracach Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym.  

9. Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego 

przy ul. Asnyka w Katowicach (DS-667/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-648/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta 

Katowice (DS-647/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 

Katowice (DS-654/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych  

w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-655/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 

budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu (DS-652/16).  

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

gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Bingo Centrum 

Sp. z o.o. ) ( DS-649/16). 

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

gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64 A ( wniosek Bingo Centrum Sp. z 

o.o.) (DS-650/16). 

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

gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Zjednoczonych 

Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.) (DS-651/16). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

3 lokali użytkowych -garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą 

lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-661/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2016r. (DS-662/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 

stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-663/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części 

wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie miasta Katowice, w których 

dokonano remontu elewacji (DS-664/16).  

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

miasta Katowice na 2016 rok (DS-671/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-672/16).  

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

żądania zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali 

mieszkalnych położonych w Katowicach przy Poniatowskiego, Francuskiej, 

Mikusińskiego, Słonimskiego (DS-673/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. 

uchwały XXVII/566/16) (DS-675/16). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. 

uchwały XXVII/565/16) (DS-676/16). 

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od p. J K z tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Tysiąclecia (DS-677/16). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów (DS-678/16). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 

Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach- część obejmująca wschodni 

fragment obszaru dawnej Huty Baildon (DS-665/16).  
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30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach (DS-666/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w 

Katowicach (DS-670/16).  

31a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pani B H (DS-679/16).  

31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy honorującej 

mieszkańców Katowic, którzy w 1956r. wspierali wolnościowy zryw Węgrów 

(DS-680/16).  

32. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana J  G i Pani E  S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-

668/16).  

- Pana F K na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach (DS-669/16) 

33. Interpelacje radnych.  

34. Komunikaty  i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. < zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otwarła  obrady XXX sesji Rady 

Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Pana Prezydenta i Państwa Wiceprezydentów.  

Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów. 

Powitała także Pana Senatora Andrzeja Misiołka oraz 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  inspektora 

Pawła  Szeląga  Komendanta  Miejskiego Policji w Katowicach. 

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. < zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXX sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Michał 

Luty i Dariusz Łyczko. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99766/Punkt%201%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99767/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 Michał Luty i Dariusz  Łyczko 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 Pana Marka Chmielińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan  Marek Chmieliński wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

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

AV> 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z XXVIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia 27 lipca 2016r. 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 XXVIII sesji Rady Miasta 

Katowice z dnia  27 lipca 2016r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 26 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.) Prezydent Miasta Katowice  zawnioskował o zmiany   

w  porządku obrad polegające  na dopisaniu: 

1/ punktu 31a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pani B H (DS-

679/16).  

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

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99605/punkt%202%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99768/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99606/punkt%203%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99769/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99769/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99607/punkt%204%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99770/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99608/punkt%205.1%20sesja%20XXX.pdf
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2/ punktu 31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy honorującej 

mieszkańców Katowic, którzy w 1956r. wspierali wolnościowy zryw Węgrów 

(DS-680/16).  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął do niej wniosek Pani 

Barbary Wnęk o rozszerzenie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice 

dzisiejszej sesji o punkt: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontroli 

działalności Prezydenta w zakresie finansowania ze środków publicznych 

budżetu miasta Katowice festiwalu Serialis. Pod projektem uchwały podpisało 

się siedmiu radnych. 

Prowadząca obrady dodała, że podjęła już w tej kwestii działania i nadała 

sprawie bieg poprzez skierowanie jej do Komisji Rewizyjnej pełnej kontroli 

ww. sprawy.  

 

Radna Barbara Wnęk zaapelowała do  radnych o poparcie projektu uchwały. 

Sprawa jest kontrowersyjna. Budzi wiele zapytań mieszkańców, pojawiają się 

doniesienia medialne.  W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, nie poparto 

zgłoszonego przez Radną wniosku.  

 

Przewodnicząca Rady powtórzyła, że procedura kontrolna została już 

uruchomiona.  

 

Radna Barbara Wnęk stwierdziła, że cieszy się, iż  kontrola zostanie podjęta, 

jednak prosi o udzielenie poparcia dla przedłożonego projektu uchwały.  

 

Radny Maciej Biskupski zauważył, że skoro Przewodnicząca Rady Miasta 

wszczęła już procedurę kontrolną, to nie rozumie inicjatywy Radnej  

i konieczności podejmowania przedłożonego projektu uchwały. W trakcie 

Komisji Rewizyjnej trwała dyskusja na ten temat, jednak „wypadałoby zapytać  

o tę sprawę Pana Prezydenta na sesji Rady Miasta”, zwłaszcza, iż  

w przyszłorocznych planach pracy Komisji Rewizyjnej ma znaleźć się punkt 

dot. kontroli systemowego funkcjonowania i udzielania dotacji przez miasto 

Katowice inicjatyw organizowanych przez Centrum Kongresowe. Radny „nie 

rozumie motywacji Pani Radnej”.  

 

Radny Piotr Pietrasz stwierdził, że wiele osób podziela zaniepokojenie co do 

frekwencji, jak i wartości merytorycznej oraz spraw finansowych 

organizowanego festiwalu. Dodał jednak, że istnieją ważniejsze instytucje 

kontrolne niż Komisja Rewizyjna. Wydaje się więc, że wniosek o wprowadzenie 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99609/punkt%205.2%20sesja%20XXX.pdf
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projektu uchwały jest polityczny, nie merytoryczny, a więc wydaje się 

bezprzedmiotowy, skoro procedurę kontrolną już wszczęto. 

 

Radna Barbara Wnęk wyjaśniła, ze projekt uchwały jest dalej idący. Uchwała 

nie tylko zobowiązuje Komisję Rewizyjna do przeprowadzenie kontroli, ale 

także zobowiązuje ją do tego, aby na następnym posiedzeniu sesji Rady Miasta, 

przedstawiła wyniki tejże kontroli. Cała więc Rada Miasta zobowiązuje Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli. „Pani Przewodnicząca może prosić  

o przeprowadzenie tej kontroli”. Radna dodała, że plany pracy komisji, w tym 

Komisji Rewizyjnej także są podejmowane przez cała Radę Miasta w postaci 

stosownej uchwały Rady.  

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że kierując sprawę do kontroli, wydaje 

polecenie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie takiej 

kontroli. Taka jest bowiem jej kompetencja. Trudno każdą zmianę w planie 

pracy regulować uchwałami Rady.  

 

Radny Maciej Biskupski stwierdził, że sprawa staje się bardziej polityczna, niż 

merytoryczna. Staramy się być miastem apolitycznym, zaapelował aby tak było 

nadal.  

  

Wobec wyczerpania dyskusji, Prowadząca obrady poddała pod głosowanie 

wniosek o zmianę porządku obrad o rozszerzenie go o punkt 31c/ rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie kontroli działalności Prezydenta w zakresie 

finansowania ze środków publicznych budżetu miasta Katowice festiwalu 

Serialis.  

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 31c/ nie uzyskał wymaganej 

bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady, w wyniku 

głosowania: 8 głosów „za, 17 głosów „przeciwnych” i 1 głos „wstrzymujący 

się”. 

Radny Adam Skowron  złożył wniosek o reasumpcje głosowania.  

W wyniku powtórnego głosowania, wniosek o rozszerzenie porządku obrad  

o punkt 31c/ ponownie nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów 

ustawowego składu Rady, w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 19 głosów 

„przeciwnych” i brak  głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

 

Punkt 6 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. < zapis AV> 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99610/punkt%205.3%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99771/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Miasta Marcin Krupa przedstawił informację Prezydenta Miasta  

z działalności między sesjami w okresie od 26 lipca  do 12 września 2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Zapytania radnych. < zapis AV> 

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o kilka spraw: 

1/ na jakim etapie jest realizacja budowy basenów w Katowicach,  

2/ źle zabezpieczonego terenu po PKP przy ul. Asnyka, gdzie obecnie znajdują 

się budynki przeznaczone do likwidacji. Sytuacja stwarza zagrożenie, gdyż 

znajdują sie tam otwarte zbiorniki z cieczą. 

3/ budynku znajdującego się przy ul. Zadole 44b. Jest on w bardzo złym stanie 

technicznym, 

4/ zadbanie o bezpieczeństwo na Os. Kokociniec na terenach obiektów 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Ich  stan stwarza poważne zagrożenie.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Odnosząc się do sprawy basenów, wyjaśnił, że miasto jest obecnie na etapie 

wydawania pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie wyłaniany każdorazowo 

przy każdym obiekcie, gdyż taka jest obecnie interpretacja prawna.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała o kilka spraw: 

1/ parkowania policji przy ul. Wspólnej. Problem wciąż jest dotkliwy dla 

mieszkańców. 

2/ przebudowy ul. Goetla w Katowicach. Czy planowana jest ona w 2017r. i czy 

uwzględnia  powstanie nowych miejsc parkingowych.  

Ponadto Radna poprosiła o rozważenie propozycji bezpłatnych przejazdów dla 

dzieci i młodzieży w mieście. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie na 

pytanie 1/ i 2/. W sprawie bezpłatnych przejazdów, to należy mieć świadomość, 

że wiąże się to z określonymi kosztami dla miasta. Zastanawiamy się nad 

kilkoma wariantami w tej sprawie. 

 

Radny Maciej Biskupski zwrócił się z prośbą o: 

1/podjęcie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad, aby konieczne remonty przeprowadzane na Al. Górnośląskiej 

przebiegały w okresie nie wcześniejszym niż od sierpnia, ze względu na czas 

wakacyjny i liczne wyjazdy mieszkańców z tym związane. 

2/ w związku z przebudową ul. Mikołowskiej i remontem chodnika, 

przeprowadzająca go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie 

uwzględnia ścieżki rowerowej. Radny poprosił o zwrócenie się do inwestora o 

przeznaczenie części tego chodnika na taką ścieżkę. 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99772/Punkt%207%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Co do 

ewentualnej budowy ścieżki rowerowej, to Prezydent zamierza zasięgnąć opinii 

Zespołu ds. Polityki Rowerowej. 

 

Radny Piotr Pietrasz zapytał o kilka spraw: 

1/ postulat działkowców o doprowadzenie oświetlenia do działek w okolicach 

ul. Kościuszki, 

2/ jakie zamierzenie frekwencyjne mieli twórcy Festiwalu Serialis, jaki był jego 

program i czy zostały one zrealizowane. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

W sprawie Festiwalu Serialis, stwierdził, że sam jego pomysł jest dobry. Jest  to 

jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Prezydent poprosił aby poczekać na 

konkretne wyliczenia tego przedsięwzięcia.  

 

Radny Marek Nowara  zwrócił się z prośbą o zmianę ustawienia sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu przy ul. Agnieszki,  ul. Krzyżowej, ul. Bukowej i ul. 

Dębowej, które zbyt szybko się zmieniają  

i uniemożliwiają przejście pieszym. Skrzyżowanie znajduje się przy budynku 

Szkoły Podstawowej nr 19.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Michał Luty wypowiedział się na temat Festiwalu Serialis. Stwierdził, 

że podobnie było z planami związanymi z budową obecnie obleganego obiektu, 

jakim jest siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Były 

obawy jak ten obiekt będzie wypełniony. Dzisiaj jest to bezsprzecznie sukces 

całego regionu. Ktoś to ryzyko musiał jednak na początku ponieść.  

Radny zapytał ponadto, w związku z planowaną ewentualną sprzedażą obiektu 

przy ul. Asnyka, czy jest dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego 

i co przewiduje.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że plan jest i przewiduje funkcje 

produkcyjno-usługowe w znaczącej części, w minimalnej- mieszkaniowe.  

 

Radny Krzysztof Pieczyński zwrócił uwagę na problem ul. Mariackiej. 

Głównym problemem są tam osoby bezdomne zaczepiające przechodniów. 

Radny zaproponował wzmożenie na tym terenie patroli policji i straży miejskiej.  

Prezydent Marcin Krupa zapewnił, że takie działania zostały już podjęte.  

 

Radny Damian Stępień zwrócił uwagę na brak czystości przy ul. Mariackiej  

i na Rynku w Katowicach. Wiele wysiłku miasto włożyło w zmianę wizerunku 

tych miejsc, szkoda było by go zmarnować.  

Ponadto zabrał głos w sprawie Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Radny 

zauważył, że mieszkańcy zwracają uwagę, iż jest to impreza, na której koncerty  
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trwają do białego rana. Okoliczni mieszkańcy wnioskują więc o w miarę 

sensowną porę kończenia tych koncertów. Zaapelował aby było to 

zagwarantowane w umowach z organizatorem.  

Prezydent Marcin Krupa zauważył, że festiwal odbywa się raz w roku. 

Zobowiązał się jednak zwrócić na to uwagę podczas rozmów  

z organizatorem koncertów w kolejnych latach. 

 

Radny Adam Skowron poruszył dwie sprawy: 

1/ w związku z „tempem 30” funkcjonującym w centrum Katowic, zwrócił się  

z prośbą o zamontowanie tzw.  „spowalniaczy” na ul. Szeligiewicza.  

2/ Radny poprosił także o zwrócenie się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad o zasadzenie zieleni ( drzew i krzewów) przy okazji 

remontowanej obecnie przez GDDKiA ul. Mikołowskiej. W lecie nie ma się tam 

gdzie schronić. 

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Co do 

zazielenianie terenów, poparł pomysł w miejscach, gdzie jest to możliwe.  

 

Radny Aleksander Uszok zapytał o Park Wantuły w Katowicach Kostuchnie. 

Od 2013r. miasto ponosiło tam nakłady w związku z charakterem 

zagospodarowania tej przestrzeni. W 2015r. pojawiła się tam kwestia 

niewyjaśnionej własności działek. Jak ta sytuacja wyglądną na dzień dzisiejszy.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że sprawa dotyczy odrolnienia gruntów, czyli regulacji własności terenu, 

co wiąże się z określonymi nakładami.  

Radny Aleksander Uszok zapytał o to, czy na skutek długotrwałej procedury 

własnościowej, wydane przez miasto zezwolenia na projekt i realizację, nie 

utracą ważności.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że uzgodnienia są ważne w okresie 

półrocznym. Konieczna będzie aktualizacja.  

 

Radny Jacek Piwowarczuk zapytał o Gimnazjum nr 19. Kto jest 

odpowiedzialny za pomalowanie stołówki farbą olejną, która „nie wysycha”  

i wydziela szkodliwy zapach dla dzieci. Radny poddał  

w wątpliwość czy nie lepsze jest pozostawienia obecnego rozwiązania 

związanego z dowozem cateringu z kuchni ze Szkoły Podstawowej nr 27.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Zwrócił uwagę na fakt, że konieczna będzie na skutek zapisów ustawowych 

zmiana sieci szkół w mieście, a może nawet budowa nowej placówki na 

południu Katowic. 

Radny Jacek Piwowarczuk zauważył, że w Szkole Podstawowej nr 27 

wydawanych jest 450 posiłków, a w Gimnazjum nr 19 – 50. Poprosił  

o przeanalizowanie tych kosztów.  



 

 

 

 

 

11 

 

Radny Tomasz Szpyrka zwrócił się z prośbą o uporządkowanie ścieżki i 

drzewostanu prowadzącej z ul. Raciborskiej do Kąpieliska „Bugla”. Obecnie 

jest tam niebezpiecznie. Ścieżka prowadzi także przez tory kolejowe.  

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał czy będzie realizowane połączenie ul. Pięknej  

z Centralnym Ośrodkiem Informatyki  Górnictwa, czemu przeciwni są 

mieszkańcy.   

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Barbara Wnęk zwróciła się z prośbą o rzetelne przygotowanie wyliczeń 

finansowych związanych z organizacją  Festiwalu Serialis.  

 

Punkt 8 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. < zapis AV> 

 

W okresie od 26 lipca 2016 roku do 13 września 2016 roku odbyły się                        

2 sesje Rady Miasta Katowice – 27 lipca 2016 roku oraz 9 września 2016 roku 

uroczysta sesja z okazji 25-lecia współpracy miasta Katowice (Rzeczpospolita 

Polska) z miastem Kolonia ( Republika Federalna Niemiec). Jubileusz miast  

wpisał się w coroczne obchody 151. urodzin miasta Katowice. Odbyło się 

również 9 planowych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Katowice                           

i dodatkowe Komisji Organizacyjnej. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice i Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice Jerzy Forajter uczestniczyli w wydarzeniach: 

2 sierpnia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna                              

uczestniczyła w przetargu na dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi 

posiedzeń  Rady Miasta i komisji Rady Miasta; 
 

23 sierpnia 2016 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła  w otwarciu Honorowego Konsulatu Austrii; 
 

26 sierpnia 2016 roku  Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła  w posiedzeniu Zarządu ŚlZGiP w Strumieniu; 
 

30 sierpnia 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter 

uczestniczył w obchodach Dnia Straży Miejskiej w MDK „Bogucice-

Zawodzie”; 
 

1 września 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna wzięła 

udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 20; 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99773/Punkt%208%20sesji.asx
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2 września 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna                           

i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter uczestniczyli w posiedzeniu 

Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 
 

4 września 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła w Dożynkach  oraz w murowaniu kamienia węgielnego w Wiosce 

Serca w Kolonii Alfreda;  
 

6 września 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła  w spotkaniu zorganizowanym przez ŚLZGiP dotyczącym 

problemów bezpieczeństwa publicznego w jst województwa śląskiego; 
 

9 września 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna 

uczestniczyła w wydarzeniach związanych z 25-leciem współpracy miast 

partnerskich Katowic i Kolonii w tym: w uroczystej sesji, zasadzeniu drzewka 

na Placu Miast Partnerskich w Ligocie oraz w koncercie z okazji urodzin 

Katowic w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 
 

Punkt 9 Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu 

sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali raport końcowy 

jako druk sesyjny nr  DS-667/16. 

 

Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej  
przedstawił wyniki konsultacji. 

 

Radny Krzysztof  Pieczyński w punkcie dot. raportu z konsultacji społecznych 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu 

sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach, zapytał czy na boisku oraz na 

ośmiotorowej bieżni  planuje się murawę naturalną, czy syntetyczną. 

Pan Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi.  

 

Wobec braku dalszych uwag i zapytań, Prowadząca obrady stwierdziła, że 

Rada Miasta Katowice przyjęła raport końcowy z konsultacji społecznych 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu 

sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99774/Punkt%209%20sesji.asx


 

 

 

 

 

13 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-648/16. 

Projekt uchwały jest wynikiem zmiany personalnej  Przewodniczącego Klubu 

„Forum Samorządowe i Marcin Krupa” ( Pan Maciej Biskupski). 

Pan Radny Maciej Biskupski wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXX/587/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 

działających na terenie Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-647/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXX/588/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na obszarze miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-654/16. 

Komisje Infrastruktury i Środowiska oraz Budżetu  Miasta, zaopiniowały  

projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99775/Punkt%2010%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99570&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99611/punkt%2010%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99776/Punkt%2011%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99571&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99612/punkt%2011%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99777/Punkt%2012%20sesji.asx
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/Uchwała nr XXX/589/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-655/16.  

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu Miasta zaopiniowały  projekt 

uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/590/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-652/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto  jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/591/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach  

( wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o. ). < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-649/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99573&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99613/punkt%2012%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99778/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99778/Punkt%2013%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99575&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99614/punkt%2013%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99779/Punkt%2014%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99576&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99615/punkt%2014%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99780/Punkt%2015%20sesji.asx
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Uchwałę  podjęto  większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXX/592/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64 A ( wniosek 

Bingo Centrum Sp. z o.o. ). < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-650/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 5 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXX/593/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach  

( wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. ). < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-651/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

i 5 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXX/594/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych -garaży ich najemcom lub 

dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem  

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-661/16. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99577&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99616/punkt%2015%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99781/Punkt%2016%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99578&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99617/punkt%2016%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99782/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99782/Punkt%2017%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99579&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99618/punkt%2017%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99783/Punkt%2018%20sesji.asx
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Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/595/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016r.  < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-662/16. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/596/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu 

rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 

zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-663/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/597/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych na 

terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji. < zapis 

AV> 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99595&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99619/punkt%2018%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99784/Punkt%2019%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99580&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99620/punkt%2019%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99785/Punkt%2020%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99581&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99621/punkt%2020%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99786/Punkt%2021%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99786/Punkt%2021%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-664/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/598/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w 

budżecie miasta Katowice na 2016 rok wraz  

z autopoprawką. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-671/16 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Pani  Barbara Balcarczyk Z-ca Skarbnika Miasta przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXX/599/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035  

wraz z autopoprawką. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-672/16 wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/600/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych 

przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy 

Poniatowskiego, Francuskiej, Mikusińskiego, Słonimskiego. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99583&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99622/punkt%2021%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99787/Punkt%2022%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99585&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99623/punkt%2022%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99788/Punkt%2023%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99586&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99624/punkt%2023%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99789/Punkt%2024%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Państwo Radni otrzymali projekt 

uchwały jako druk sesyjny nr DS-673/16. 

Komisja Budżetu Miasta zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

/Uchwała nr XXX/601/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie 

nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/566/16). < zapis AV> 

 

Państwo Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr DS-675/16. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/602/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie 

nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/565/16). < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-676/16. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/603/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana J K  

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

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

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99596&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99625/punkt%2024%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99790/Punkt%2025%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99587&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99626/punkt%2025%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99791/Punkt%2026%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99588&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99627/punkt%2026%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99792/Punkt%2027%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-677/16. 

Komisja Budżetu Miasta  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/604/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice 

oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-678/16. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska  zaopiniowała  projekt uchwały 

pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/605/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt    29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach- 

część obejmująca wschodni fragment obszaru dawnej Huty Baildon. < zapis 

AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-665/16. 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/606/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach. < zapis AV> 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99599&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99628/punkt%2027%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99793/Punkt%2028%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99589&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99629/punkt%2028%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99794/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99794/Punkt%2029%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99590&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99630/punkt%2029%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99795/Punkt%2030%20sesji.asx
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-666/16. 

Komisja Rozwoju Miasta  zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadząca obrady dodała, że brak jest uwag do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.  

/Uchwała nr XXX/607/16/ 
( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-670/16 Komisja Rozwoju Miasta opiniowała projekt 

uchwały  i zaopiniowała go pozytywnie. 

Prowadząca obrady przypomniała, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały 

Rada Miasta Katowice winna rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu i nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta.  

Po przedstawieniu uwag i propozycji rozstrzygnięcia nastąpiło ich głosowanie. 

Głosowanie „za”, stanowiło potwierdzenie stanowiska zaproponowanego przez 

Pana Prezydenta, tzn. nie uwzględnienie uwag. 

Prowadząca obrady zauważyła, iż Rada Miasta będzie procedować nad 140 

nieuwzględnionymi w części i w całości uwagami (odpowiednio 91 przy 

pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. i 49 przy drugim 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p.).  

 
Wiceprezydent Miasta Pan Waldemar Bojarun przedstawił projekt uchwały. 

 
Pan Jerzy Pogoda Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego  

w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Radny Jerzy Forajter zapytał czy w przedstawionym planie są szczegółowe 

zapisy dotyczące nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Pszczyńskiej 10.  

Pan Jerzy Pogoda Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego  

w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego wyjaśnił, że obecny 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99591&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99631/punkt%2030%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99796/Punkt%2031%20sesji.asx
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plan nie podtrzymuje sposobu zagospodarowania oraz profilu działalności 

obecnie tam prowadzonej.  

 

Radny Jerzy Forajter upewnił się więc, że plan nie sankcjonuje działalności 

polegającej na rozbiorze mięsa w obszarze Katowickiego Parku Leśnego. Dodał, 

że poprzedni plan także jej nie sankcjonował. Zgodę wydano tymczasowo,  na 

trzy lata, a tymczasem trwa ona już od dziesięciu lat. Wydaje się więc, że to 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien te sprawę 

wyegzekwować.  

 

Pan Jerzy Pogoda Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego  

w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego  wyjaśnił, że plan 

zakłada prowadzenie na tym terenie działalności usługowej.  

Następnie przedstawił 140 nieuwzględnionych w części i w całości uwag.  

 

Pierwsze wyłożenie projetu planu do publicznego wglądu w dniach od 

11.06.2015r. do 10. 07.2015r. 

 

1głosowanie 

uwaga nr  1.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosów „za”, brak sprzeciwu i 5 głosów „wstrzymujących się”.  

 

2 głosowanie 

uwaga nr  1.2  
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
3 głosowanie 

uwaga nr  1.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
4 głosowanie 

uwaga nr  1.4  
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

20 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  
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5 głosowanie 

uwaga nr  1.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

19 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
6 głosowanie 

uwaga nr  1.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
7 głosowanie 

uwaga nr  2.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
8 głosowanie 

uwaga nr  2.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
9 głosowanie 

uwaga nr  2.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
10 głosowanie 

uwaga nr  2.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
11 głosowanie 

uwaga nr  2.5  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
12 głosowanie 

uwaga nr  2.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
13 głosowanie 

uwaga nr  2.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
14 głosowanie 

uwaga nr  2.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
15 głosowanie 

uwaga nr  2.9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
16 głosowanie 

uwaga nr  2.10  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
17 głosowanie 

uwaga nr  2.11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”. 

 
18 głosowanie 
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uwaga nr  2.12  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
19 głosowanie 

uwaga nr  2.13  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
20 głosowanie 

uwaga nr  2.14  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
21 głosowanie 

uwaga nr  2.15  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
22 głosowanie 

uwaga nr  2.16  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
23 głosowanie 

uwaga nr  2.17  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
24 głosowanie 

uwaga nr  2.18  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  
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25 głosowanie 

uwaga nr  2.19  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
26 głosowanie 

uwaga nr  3.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
27 głosowanie 

uwaga nr  3.2  
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
28 głosowanie 

uwaga nr  3.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

18 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
29 głosowanie 

uwaga nr  3.4  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta w wyniku głosowania: 16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 
30 głosowanie 

uwaga nr  3.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
31 głosowanie 

uwaga nr  3.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  
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32 głosowanie 

uwaga nr  3.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
33 głosowanie 

uwaga nr  3.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
34 głosowanie 

uwaga nr  3.9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
35 głosowanie 

uwaga nr  3.10  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
36 głosowanie 

uwaga nr  3.11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
37 głosowanie 

uwaga nr  3.12  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
38 głosowanie 

uwaga nr  3.13  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
39 głosowanie 

uwaga nr  3.14  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
40 głosowanie 

uwaga nr  4.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 

41 głosowanie 

uwaga nr  4.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
42 głosowanie 

uwaga nr  4.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
43 głosowanie 

uwaga nr  4.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
44 głosowanie 

uwaga nr  4.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
45 głosowanie 
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uwaga nr  4.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
46 głosowanie 

uwaga nr  4.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
47 głosowanie 

uwaga nr  4.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 

48 głosowanie 

uwaga nr  4.9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
49 głosowanie 

uwaga nr  4.10  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
50 głosowanie 

uwaga nr  4.11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
51 głosowanie 

uwaga nr  4.12  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  
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52 głosowanie 

uwaga nr  4.13  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
53 głosowanie 

uwaga nr  4.14  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
54 głosowanie 

uwaga nr  4.15  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

55 głosowanie 

uwaga nr  5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
56 głosowanie 

uwaga nr  6.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
57 głosowanie 

uwaga nr  6.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
58 głosowanie 

uwaga nr  6.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  
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59 głosowanie 

uwaga nr  6.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
60 głosowanie 

uwaga nr  7.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
61 głosowanie 

uwaga nr  7.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

62 głosowanie 

uwaga nr  7.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
63 głosowanie 

uwaga nr  8.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
64 głosowanie 

uwaga nr  8.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
65 głosowanie 

uwaga nr  8.4  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
66 głosowanie 

uwaga nr  9.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
67 głosowanie 

uwaga nr  9.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 5 głosów „wstrzymujących się”.  

 
68 głosowanie 

uwaga nr  9.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

69 głosowanie 

uwaga nr  10.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
70 głosowanie 

uwaga nr  10.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
71 głosowanie 

uwaga nr  10.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
72 głosowanie 
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uwaga nr  11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
73 głosowanie 

uwaga nr  12  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
74 głosowanie 

uwaga nr  14.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

12 głosów „za”, brak sprzeciwu i 9 głosów „wstrzymujących się”.  

 
75 głosowanie 

uwaga nr  15.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

76 głosowanie 

uwaga nr  15.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
77 głosowanie 

uwaga nr  15.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
78 głosowanie 

uwaga nr  15.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
79 głosowanie 
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uwaga nr  16  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
80 głosowanie 

uwaga nr  17  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

12 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
81 głosowanie 

uwaga nr  18  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
82 głosowanie 

uwaga nr  20.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
83 głosowanie 

uwaga nr  23.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
84 głosowanie 

uwaga nr  23.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
85 głosowanie 

uwaga nr  23.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  
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86 głosowanie 

uwaga nr  23.4  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta w wyniku głosowania: 17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 
87 głosowanie 

uwaga nr  23.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
88 głosowanie 

uwaga nr  23.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
89 głosowanie 

uwaga nr  23.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
90 głosowanie 

uwaga nr  23.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
91 głosowanie 

uwaga nr  24  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 

22.04.2016r. do 17.05.2016r.  

 

92 głosowanie  

uwaga nr  1  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
93 głosowanie  

uwaga nr  3.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
94 głosowanie  

uwaga nr  3.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
95 głosowanie  

uwaga nr  3.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
96 głosowanie  

uwaga nr  3.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
97 głosowanie  

uwaga nr  3.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
98 głosowanie  

uwaga nr  3.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

12 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
99 głosowanie  
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uwaga nr  3.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
100 głosowanie  

uwaga nr  3.8  

Rada Miasta Katowice rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana 

Prezydenta w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 
101 głosowanie  

uwaga nr  3.9  
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

 
102 głosowanie  

uwaga nr  3.10  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
103 głosowanie  

uwaga nr  4.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
104 głosowanie  

uwaga nr  4.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
105 głosowanie  

uwaga nr  4.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  
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106 głosowanie  

uwaga nr  4.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
107 głosowanie  

uwaga nr  4.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
108 głosowanie  

uwaga nr  4.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 

109 głosowanie  

uwaga nr  4.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
110 głosowanie  

uwaga nr  4.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
111 głosowanie  

uwaga nr  4.9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
112 głosowanie  

uwaga nr  4.10  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
113 głosowanie  

uwaga nr  4.11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

14 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
114 głosowanie  

uwaga nr  4.12  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
115 głosowanie  

uwaga nr  4.13  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 

116 głosowanie  

uwaga nr  4.14  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
117 głosowanie  

uwaga nr  4.15  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 5 głosów „wstrzymujących się”.  

 
118 głosowanie  

uwaga nr  4.16  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
119 głosowanie  
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uwaga nr  4.17  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
120 głosowanie  

uwaga nr  4.18  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
121 głosowanie  

uwaga nr 4.19  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
122 głosowanie  

uwaga nr  4.20  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 

123 głosowanie  

uwaga nr  4.21  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
124 głosowanie  

uwaga nr  4.22  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  

 
125 głosowanie  

uwaga nr  4.23  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 6 głosów „wstrzymujących się”.  
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126 głosowanie  

uwaga nr  4.24  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

13 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
127 głosowanie  

uwaga nr  5.1  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
128 głosowanie  

uwaga nr  5.2  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
129 głosowanie  

uwaga nr  5.3  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

130 głosowanie  

uwaga nr  5.4  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
131 głosowanie  

uwaga nr  5.5  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
132 głosowanie  

uwaga nr  5.6  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  
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133 głosowanie  

uwaga nr  5.7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
134 głosowanie  

uwaga nr  5.8  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
135 głosowanie  

uwaga nr  5.9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
136 głosowanie  

uwaga nr  5.10  

 
Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
137 głosowanie  

uwaga nr  5.11  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

 
138 głosowanie  

uwaga nr  7  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

17 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
139 głosowanie  

uwaga nr  8.1  
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Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

16 głosów „za”, brak sprzeciwu i 8 głosów „wstrzymujących się”.  

 
140 głosowanie  

uwaga nr  9  

Po jej przedstawieniu oraz braku głosów w dyskusji, Rada Miasta Katowice 

rozpatrzyła uwagę zgodnie z propozycją Pana Prezydenta w wyniku głosowania: 

15 głosów „za”, brak sprzeciwu i 7 głosów „wstrzymujących się”.  

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie całość projektu uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 16 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 8 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXX/608/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt  31a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pani B  H.  

< zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-679/16. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 5 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXX/609/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 
Punkt 31b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy honorującej 

mieszkańców Katowic, którzy w 1956r. wspierali wolnościowy zryw 

Węgrów. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-680/16. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99632/punkt%2031%20uwagi.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99592&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99633/punkt%2031%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99797/Punkt%2032%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99600&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99634/punkt%2031a%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99798/Punkt%2033%20sesji.asx
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

/Uchwała nr XXX/610/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 32 Rozpatrzenie skarg. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Pana J G  

i Pani E  S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-668/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Radny Dariusz Łyczko  przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

/Uchwała nr XXX/611/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pana F  

K  na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-669/16. 

Projekt uchwały stanowi inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.  

 

Pan Radny Dariusz Łyczko  przedstawił projekt uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

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

/Uchwała nr XXX/612/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania ) 

 

Punkt 33 Interpelacje radnych. < zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje:  

1/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99593&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99635/punkt%2031b%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99799/Punkt%2034%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99597&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99636/punkt%2032.1%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99800/Punkt%2035%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99598&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99637/punkt%2032.2%20sesja%20XXX.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99801/Punkt%2036%20sesji.asx


 

 

 

 

 

44 

1.1. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz p. J K 

1.2. przydziału lokalu mieszkalnego na rzecz p. P S 

1.3. umożliwienia Klubowi Sportowemu Gloria korzystania z hali w Ośrodku 

Sportowym w Szopienicach, 

1.4. zasypania stawu przy ul. Ligockiej w Katowicach. 

2/ Radnego Jerzego Forajtera w sprawie oznakowania adresowego budynków 

przy ul. Cegielnia Murcki. 

3/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

3.1. udrożnienia rowów melioracyjnych na terenie Parku Leśnego „Trzy Stawy”, 

3.2. udostępnienia przejścia pod węzłem murckowskim dla ruchu rowerowego, 

3.3. remontu schodów i podjazdu w rejonie ul. Borowej. 

4/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie: 

4.1. objęcia monitoringiem wizyjnym ul. Teatralnej w Katowicach, 

4.2. wstrzymania eksmisji rodziny z pięciorgiem dzieci, 

4.3. przyznania zainteresowanej miejsca w Żłobku Miejskim w Katowicach, 

4.4. remontu ulicy Zgody w Katowicach, 

4.5. wyrażenia zgody na organizację Gali MMA w Katowickim Spodku. 

5/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie przygotowania koncepcji 

nowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej  

i Wczasowej. 

6/ Radnego Marka Nowary w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17. 

7/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie utworzenia programu 

„Katowicka Karta Młodego Przedsiębiorcy”. 

8/ Radnej Krystyny Panek w sprawie: 

8.1. pilnego remontu biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 

7 w Katowicach, przy ul. Witosa 23, 

8.2. remontów w segmencie F w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7  

w Katowicach, przy ul. Witosa 23, 

8.3. adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 

w Katowicach, przy ul. Witosa 23. 

9/ Radnego Tomasza Maśnicy w sprawie remontu schodów przy ul. 

Kłodnickiej, które znajdują się przy wiadukcie kolejowym w Ligocie. 

10/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie umożliwienia korzystania  

z lodowiska K.S. SIGMA w Katowickim Spodku. 

11/ Radnego Marka Nowary w sprawie remontu ulicy Kolistej. 

12/ Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego w sprawie: 

12.1. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

doliny rzeki Mlecznej wraz z dopływami w rejonie ulic Niskiej i Tetmajera, 

12.2. remontu chodnika przy ulicy Armii Krajowej w Piotrowicach. 

13/ Radnego Macieja Biskupskiego w sprawie: 



 

 

 

 

 

45 

13.1. dostępności boisk przyszkolnych zrealizowanych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, 

13.2. częstych awarii sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Wełnowiec – 

Józefowiec. 

14/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie projektu Muzeum Historii 

Medycyny i Farmacji w Katowicach. 

 

Na dzisiejszą sesje wpłynęły następujące interpelacje Radnych: 

1/ Radnego Aleksandra Uszoka w sprawie: 

1.1. Budowy drogi rowerowej między Murckami i Ochojcem, 

1.2. Wymiany nawierzchni na drogach rowerowych. 

2/ Radnego Piotra Pietrasza w sprawie remontu na Placu Miarki  

w Katowicach.  

3/ Radnego Marka Nowary w sprawie: 

3.1. progów zwalniających na ul. Baildona w dzielnicy Dąb, 

3.2. przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Józefowskiej. 

4/ Radnej Magdaleny Wieczorek w sprawie zagospodarowania przestrzeni od 

strony ulicy Zapolskiej oraz montażu latarni od strony ulicy Lubiny.   

5/ Radnej Magdaleny Wieczorek, Radnego Arkadiusza Godlewskiego, 

Radnego Tomasza Maśnicy, Radnego Witolda Witkowicza, Radnego 

Aleksandra Uszoka, Radnej Barbary Wnęk i Radnego Marka Nowary  
w sprawie: 

5.1. finansowania ze środków publicznych budżetu miasta Katowice festiwalu 

Serialis,   

5.2. finansowania ze środków publicznych budżetu miasta Katowice festiwalu 

Serialis (inne pytania), 

5.3. realizacji Uchwały NR LIII/1257/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 

września 2014r.  

6/ Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wyciszenia hałasu 

komunikacyjnego w Parku Kościuszki w Katowicach.  

 

Punkt 34 Komunikaty i wolne wnioski. < zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady odczytała kilka komunikatów sesyjnych:  

1. W dniu 22 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło pismo z 

dnia 17 sierpnia 2016 r Pana adwokata Piotra Augustyna, w którym – w imieniu 

mocodawcy Pana Bartłomieja Baniowskiego wspólnika spółki B&B Baniowski 

i S-ka Sp. j. - na podstawie przepisu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wezwano Radę 

Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr 

XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99802/Punkt%2037%20sesji.asx
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Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej 

obszaru dawnej Huty Baildon. Pismo przekazano P.P. Radnym. 

2. W dniu 23 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło pismo  

z dnia 19 sierpnia 2016 r Pani adwokat Jadwigi Klaus, w którym – w imieniu 

mocodawcy Pana Grzegorza Zenner Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich 

Taksówkarzy „Ślązak” - na podstawie przepisu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wezwano 

Radę Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą 

nr XXVII/557/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek 

taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice. 

Pismo przekazano P.P. Radnym. 

3. W dniu 5 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło 

rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r., w którym 

stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVII/557/16 z 

dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek maksymalnych na 

przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice, w całości. 

4. W dniu 5 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło 

rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r., w którym 

stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVII/565/16 z 

dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Represjonowanych Żołnierzyk Górników”, w 

całości. 
5. W dniu 5 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło 

rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r., w którym 

stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVII/566/16 z 

dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza”, w całości. 

6. W dniu 30 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło 

rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., w którym 

stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 z 

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 

Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej 

obszaru dawnej Huty Baildon, w części określonej w  § 51 pkt 7, § 54 pkt 4, § 

55 pkt 8, § 59 ust. 3 pkt 4 i § 62. 

 

7. W Biurze Rady Miasta znajduje się do wglądu uchwała Nr XXV/209/2016 

Rady Gminy Suszec z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprzeciwu wobec 

likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu.  

 

8. Do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło również pismo Fundacji Bona 

Fides z dnia 2 września 2016 r. w którym poinformowano m.in. o możliwości 
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naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Instytucji Kultury 

Miasto Ogrodów. Pismo zostało P.P. Radnym przekazane. 

 

 

Punkt 35 Zamknięcie sesji. < zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXX sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 14.55. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99803/Punkt%2038%20sesji.asx

